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W P R O W A D Z E N I E1
Bezpiecze+stwo osób zajmuj)cych kie-

rownicze stanowiska w!pa+stwie ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia sprawnego i!nieza-
k&óconego funkcjonowania kraju. Fakty ujaw-
nione w!zwi)zku z!katastrof) z!10!kwietnia 
2010 r. wskazywa&y, %e nie wszystkie mecha-
nizmy zwi)zane z!organizacj) wizyt i!bezpie-
cze+stwem najwa%niejszych osób w!pa+stwie 
dzia&a&y prawid&owo. Dotyczy&y one m.in.: nie-
w&a'ciwej wspó&pracy pomi*dzy podmiotami 
odpowiedzialnymi za organizacj* i!zabezpie-
czenie wizyt, braku odpowiednich procedur, 
problemów w!funkcjonowaniu 36 Specjalne-
go Pu&ku Lotnictwa Transportowego (dalej 36 
SPLT lub pu&k).

W zwi)zku z!powy%szym, Prezes Najwy%-
szej Izby Kontroli podj)& decyzj* o!przeprowa-
dzeniu kompleksowej kontroli organizacji lo-
tów i!zapewnienia bezpiecze+stwa osobom 
zajmuj)cym kierownicze stanowiska w!pa+-
stwie, korzystaj)cym z!lotnictwa transporto-
wego Si& Zbrojnych RP w!latach 2005–20101. 
Celem kontroli nie by&o wyja'nienie bezpo-
'rednich przyczyn katastrofy z!dnia 10!kwiet-
nia 2011 r., gdy% nale%a&o to do kompetencji 
innych podmiotów2, lecz zidentyfikowanie 
i!wskazanie ewentualnych nieprawid&owo'ci 
w!funkcjonowaniu systemu organizacji i!zabez-
pieczenia tego rodzaju wizyt, tak aby zminima-
lizowa( ryzyko wyst)pienia podobnej tragedii 
w!przysz&o'ci. 

Kontrola nr!I/10/001 zosta&a przeprowadzo-
na w!okresie od 6!grudnia 2010 r. do 1!grud-
nia 2011 r.3, na podstawie art.!2 ust.!1 ustawy 

.   W!ramach kontroli badano równie% dzia&ania i!zdarze-
nia zaistnia&e przed i!po podanym okresie, o!ile mia&y 
one bezpo'redni zwi)zek z!zagadnieniami b*d)cymi 
przedmiotem kontroli.

/  W!szczególno'ci Pa+stwowej Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych oraz jednostek organizacyjnych Pro-
kuratury. W!zwi)zku z!powy%szym, a!tak%e ze wzgl*du 
na zakres kompetencji kontrolnych NIK, nie badano 
samego przebiegu lotu oraz zachowania s&u%b rosyj-
skich.

0  Jako termin zako+czenia czynno'ci kontrolnych przyj*-
to dzie+ przekazania do KPRM dalszej cz*'ci protoko&u, 

z!23!grudnia 1994 r. o!Najwy%szej Izbie Kon-
troli4. Kontrol) obj*to Kancelari* Prezesa Rady 
Ministrów (KPRM), Ministerstwo Obrony Naro-
dowej (MON), Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych (MSZ), Ministerstwo Spraw Wewn*trz-
nych i!Administracji (MSWiA), Dowództwo Si& 
Powietrznych (DSP), 36 Specjalny Pu&ku Lotnic-
twa Transportowego oraz Biuro Ochrony Rz)-
du (BOR). Ponadto zasi*gano informacji, w!try-
bie art.!29 pkt!2 lit. f ustawy o!NIK, w!Kancela-
rii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (KPRP), 
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Szefostwie 
Ruchu Lotniczego Si& Zbrojnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej (SRL SZ RP), Polskiej Agencji -eglugi 
Powietrznej (PA-P).

Badaniami obj*to w!szczególno'ci pro-
cedury reguluj)ce organizacj* wizyt i!zapew-
nienie bezpiecze+stwa najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie, przygotowanie poszczególnych 
podmiotów do realizacji tych zada+, zasady 
ich wspó&pracy, przebieg procesu przygoto-
wania wizyt oraz funkcjonowanie systemu 
nadzoru i!kontroli nad ich realizacj). Podsta-
w) ocen kontrolowanej dzia&alno'ci by&y kry-
teria zawarte w!art.!5 ust.!1 ustawy o!NIK, tj.!le-
galno'(, gospodarno'(, celowo'( i!rzetelno'(. 

Cz*'( ustale+, w!szczególno'ci dotycz)-
cych funkcjonowania BOR, nie mog&a zosta( 
zawarta w!Informacji o!wynikach kontroli, ze 
wzgl*du na mo%liwo'( ujawnienia tajemnic 
prawnie chronionych5. Zosta&y one pomini*-
te lub opisane w!sposób ogólny, bez odwo&y-
wania si* do informacji niejawnych. Ustalenia 
w!tym zakresie zosta&y szczegó&owo opisane 
w!wyst)pieniach pokontrolnych skierowanych 

po rozpatrzeniu przez Komisj* Odwo&awcz) zastrze-
%e+!z&o%onych przez Szefa KPRM. Czynno'ci kontro-
lne w!pozosta&ych jednostkach zosta&y zako+czone 
31!maja 2011 r.

1  Dz.!U. z!2012 r., poz. 82. Czynno'ci kontrolne prowadzo-
no ponadto w!oparciu o!standardy kontroli NIK oraz 
zalecenia metodyczne przedstawione w!„Podr*czniku 
kontrolera”.

2  Stosownie do postanowie+ ustawy z! 5! sierpnia 
2010 r. o!ochronie informacji niejawnych (Dz.!U. Nr!182, 
poz. 1228).
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do Ministra Spraw Wewn*trznych i!Admini-
stracji6 oraz Szefa BOR7. Wyst)pienia te zosta-
&y przekazane do wiadomo'ci, wraz z!niniejsz) 
Informacj): Prezydentowi RP, Marsza&kom Sej-
mu i!Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Mini-
strowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewn*trznych. 

Poszczególne zagadnienia w!Informacji 
zosta&y opisane w!uk&adzie zgodnym z!prze-

3  Pismo nr!PF-29/11 z!15!listopada 2011 r.

4  Pismo nr!PF-30/11 z!15!listopada 2011 r.

biegiem procesu organizacji wizyt najwa%niej-
szych osób w!pa+stwie8. Rola poszczególnych 
podmiotów w!organizacji wizyt zosta&a opisa-
na w!punkcie 3.1. Charakterystyka stanu praw-
nego oraz uwarunkowa+ ekonomicznych i!or-
ganizacyjnych (str. 19) oraz za&)czniku nr!4 do 
Informacji (str. 60).

5  Przedstawionym na schemacie zamieszczonym na 
str. 20.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej 

dzia&alno'ci 

Najwy"sza Izba Kontroli ocenia nega-
tywnie realizacj# przez organy pa$stwa za-
da$ w%zakresie organizacji wyjazdów i%za-
pewnienia bezpiecze$stwa osobom zajmu-
j&cym kierownicze stanowiska w%pa$stwie, 
korzystaj&cym z%lotnictwa transportowego 
Si' Zbrojnych RP w%latach 2005 – 2010. We 
wszystkich kontrolowanych podmiotach 
stwierdzono istotne nieprawid'owo(ci, któ-
re mia'y wp'yw na niew'a(ciwe przygoto-
wanie i%realizacj# tych zada$. Nieprawid'o-
wo(ci te mia'y charakter systemowy i%wy-
st#powa'y w%ca'ym okresie obj#tym kontro-
l&. Polega'y one w%szczególno(ci na9:

 6 nieopracowaniu przez podmioty uczestni-
cz)ce w!organizacji przelotów z!wykorzy-
staniem wojskowego specjalnego trans-
portu lotniczego (WSTL) spójnego syste-
mu norm, procedur i!zasad post*powania, 
które skutecznie minimalizowa&yby ryzyko 
wyst)pienia sytuacji, mog)cych mie( ne-
gatywny wp&yw na bezpiecze+stwo naj-
wa%niejszych osób w!pa+stwie; 

 6 niewywi)zywaniu si* przez kolejnych Sze-
fów KPRM z!obowi)zków w!zakresie orga-
nizacji wizyt, w!szczególno'ci w!zakresie 
koordynacji wykorzystania WSTL przez 
osoby uprawnione, w!tym sk&adania za-
mówie+ na loty;

 6 nierealizowaniu przez kolejnych Ministrów 
Spraw Zagranicznych kluczowych zada+ 
w!zakresie przygotowania wizyt, w!szcze-
gólno'ci niezapewnienie skutecznego 
nadzoru nad realizacj) procedury uzyski-
wania zgód dyplomatycznych na przelot 
i!l)dowanie samolotów o!statusie HEAD, 
a!tak%e nad organizacj) spotka+ koordy-
nacyjnych oraz rekonesansów poprzedza-
j)cych wizyty;

7   NIK prezentuje je w!uk&adzie odzwierciedlaj)cym prze-
bieg ca&ego procesu organizacji wyjazdów, a nie w hie-
rarchii ich wp&ywu na odpowiedzialno'( za realizacj* 
konkretnych zada+.

 6 niereagowaniu lub zbyt pó,nym reago-
waniu przez kolejnych Ministrów Obrony 
Narodowej i!Dowódców Si& Powietrznych 
na niekorzystne zjawiska zachodz)ce w!36 
SPLT oraz braku w&a'ciwego nadzoru nad 
funkcjonowaniem pu&ku, w!tym nad kwe-
stiami bezpiecze+stwa lotów;

 6 braku niezb*dnej dla prawid&owego funk-
cjonowania pu&ku liczby za&óg lotniczych 
realizuj)cych zadania w!zakresie przewo-
zu najwa%niejszych osób w!pa+stwie, ob-
ni%aj)cego si* poziomu wyszkolenia za&óg 
statków powietrznych, eksploatacji prze-
starza&ej i!awaryjnej techniki lotniczej10, 
lekcewa%eniu obowi)zuj)cych procedur;

 6 niesporz)dzaniu przez BOR analiz zagro-
%e+ i!planów realizacji dzia&a+ ochron-
nych w!stosunku do najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie oraz braku systemu nadzoru 
i!kontroli nad przygotowaniem i!prowa-
dzeniem tych dzia&a+; 

 6 braku nadzoru kolejnych Ministrów Spraw 
Wewn*trznych i!Administracji nad dzia&al-
no'ci) BOR, w!szczególno'ci w!zakresie 
przygotowania i!realizacji dzia&a+ ochron-
nych w!stosunku do najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie.

W ocenie NIK, nieprawid'owo(ci te mia-
'y istotny wp'yw na niew'a(ciw& organiza-
cj# wizyt najwa"niejszych osób w%pa$stwie, 
a%tym samym na ich bezpiecze$stwo. Bio-
r&c pod uwag# skal# stwierdzonych w%toku 
kontroli nieprawid'owo(ci oraz ich rang# 
nale"y przyj&), i" ryzyko wyst&pienia re-
alnego niebezpiecze$stwa zagra"aj&cego 
najwa"niejszym osobom w%pa$stwie, korzy-
staj&cym z%transportu lotniczego Si' Zbroj-
nych RP w%kontrolowanym okresie, by'o wy-
sokie. 

G'ówn& przyczyn& stwierdzonych nie-
prawid'owo(ci by' brak systemu precyzyj-

.8  Technika lotnicza – 'rodki techniczne umo%liwiaj)ce 
bezpieczn) eksploatacj* statków powietrznych. 
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nie normuj&cego zasady organizacji lotów 
i%zapewnienia bezpiecze$stwa osób zaj-
muj&cych kierownicze stanowiska w%pa$-
stwie, w%tym w%szczególno(ci jedynie ogól-
ne okre(lenie zakresu odpowiedzialno(ci 
poszczególnych podmiotów za realizacj# 
zda$ w%tym zakresie. W'ród istotnych przy-
czyn stwierdzonych nieprawid&owo'ci nale%y 
wymieni( równie%:

 6 niew&a'ciw) wspó&prac* pomi*dzy pod-
miotami zaanga%owanymi w!przygotowa-
nie wizyt, w!tym w!szczególno'ci zbyt pó,-
ne przekazywanie niezb*dnych informacji;

 6 nieprzestrzeganie obowi)zuj)cych prze-
pisów, procedur oraz przyj*tych dla danej 
sytuacji zasad post*powania;

 6 brak rozwi)za+ organizacyjnych „wymu-
szaj)cych” realizacj* okre'lonych zada+ 
oraz mechanizmów kontrolnych, w!szcze-
gólno'ci nieustanowienie podmiotu lub 
podmiotów, który posiada&by wystarczaj)-
ce kompetencje do koordynowania, wery-
fikowania i!egzekwowania prawid&owego 
wykonania zada+ zwi)zanych z!technicz-
no-organizacyjnym przygotowaniem wi-
zyty przez poszczególne podmioty zaan-
ga%owanie w!jej organizacj*;

 6 zaniedbania ze strony osób odpowiedzial-
nych;

 6 dzia&anie pod presj) wynikaj)c) z!wagi 
wykonywanych zada+;

 6 brak w&a'ciwego nadzoru i!koordynacji. 

Za stwierdzone nieprawid'owo(ci odpo-
wiedzialno() z%tytu'u nadzoru ponosz& kie-
rownicy jednostek kontrolowanych, tj.%ko-
lejni Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw 
Wewn#trznych i%Administracji oraz Spraw 
Zagranicznych, Szefowie Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz Biura Ochrony Rz&du, 
Dowódcy Si' Powietrznych i%36 SPLT, pe'-
ni&cy swoje stanowiska w%latach 2005-2010, 
a%tak"e urz#dnicy, "o'nierze oraz funkcjona-

riusze im podlegli, odpowiedzialni za reali-
zacj# zada$ w%zakresie przygotowania i%za-
bezpieczenia wizyt najwa"niejszych osób 
w%kraju11.

 2.2  Synteza wyników kontroli

2.2.1 Funkcjonowanie systemu 
przygotowania wizyt osób zajmuj)cych 
kierownicze stanowiska w!pa+stwie

Najwy"sza Izba Kontroli, negatywnie 
oceni'a fakt, "e podmioty korzystaj&ce 
z%wojskowego specjalnego transportu lot-
niczego (WSTL) oraz realizuj&ce zadania do-
tycz&ce przygotowania wizyt osób zajmu-
j&cych kierownicze stanowiska w%pa$stwie, 
nie stworzy'y spójnego systemu procedur 
i%zasad post#powania, który skutecznie mi-
nimalizowa'yby ryzyko wyst&pienia sytu-
acji, mog&cych mie) negatywny wp'yw na 
bezpiecze$stwo tych osób. Z!powodu bra-
ku kompleksowego uregulowania tych kwe-
stii oraz nieprecyzyjnych przepisów, faktyczny 
zakres dzia&ania podmiotów, realizuj)cych za-
dania w!zakresie przygotowania wizyt z!wyko-
rzystaniem WSTL, pozostawiony zosta& w!prak-
tyce ich dyskrecjonalnemu uznaniu. Negatyw-
ne konsekwencje braku niezb*dnych regula-
cji ujawnia&y si* zw&aszcza w!sytuacjach, gdy 
z!ró%nych powodów, wspó&praca pomi*dzy 
poszczególnymi podmiotami nie by&a w&a-
'ciwa. W!ocenie NIK, brak precyzyjnego okre-
'lenia kompetencji podmiotów, które powin-
ny tworzy( ten system, ich wzajemnych rela-
cji, a!przede wszystkim jasnych, precyzyjnych 
i!spójnych procedur oraz zasad post*powania, 
przy braku w&a'ciwej wspó&pracy tych podmio-
tów, by& zasadnicz) przyczyn) stwierdzonych 
w!trakcie kontroli nieprawid&owo'ci (szerzej 
str. 22). 

..  Wykaz osób zajmuj)cych stanowiska kierownicze 
zamieszczono w!za&)czniku nr!3 do Informacji (punkt 
5.3. na str. 58). 
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2.2.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Najwy"sza Izba Kontroli negatywnie 
oceni'a realizacj# przez kolejnych Sze-
fów KPRM zada$ zwi&zanych z%organiza-
cj& wyjazdów osób zajmuj&cych kierow-
nicze stanowiska w%pa$stwie, korzysta-
j&cych z%WSTL, okre(lonych Porozumie-
niem z%15%grudnia 2004 r. (zwanego dalej 
Porozumieniem)12. Pozytywnie natomiast 
oceniono, pomimo stwierdzonych niepra-
wid'owo(ci, realizacj# przez KPRM zada$ 
zwi&zanych z%przygotowaniem wyjazdów 
zagranicznych Prezesa Rady Ministrów i%Wi-
ceprezesów Rady Ministrów, realizowanych 
na podstawie przepisów wewn#trznych 
Kancelarii. W!ocenie NIK, sposób realizacji 
przez KPRM zada+ okre'lonych w!Porozumie-
niu utrudnia& w&a'ciwe przygotowanie wizyt, 
a!tym samym mia& negatywny wp&yw na za-
pewnienie bezpiecze+stwa najwa%niejszym 
osobom w!pa+stwie.

Realizacja przez Szefa KPRM obowi&zku 
ustalania limitów dysponowania WSTL 

Szef KPRM nie wywi)zywa& si* z!obowi)zku 
ustalania limitów dysponowania przez strony 
Porozumienia WSTL. W!latach 2005-2010 limi-
ty te ustalane by&y faktycznie przez Ministra 
Obrony Narodowej13. Kontrola wykaza&a, i% 
Szef KPRM, pomimo %e mia& realizowa( zadania 
w!zakresie koordynacji wykorzystania WSTL, 
nie dysponowa& w!2006 i!2008 r. wiedz) na te-
mat przyznanych „nieformalnie” przez Mini-
stra Obrony Narodowej innym stronom Poro-
zumienia limitach, natomiast w!2006 r. nie po-
zyska& nawet informacji o!limitach przyznanych 
KPRM. Niew&a'ciwe okre'lenie limitów oraz ich 
przekraczanie w!trakcie roku mia&o negatywny 
wp&yw na realizacj* przez 36 SPLT zada+, gdy% 
czas przeznaczony na realizacj* zada+ szkole-

./  Porozumienie w! sprawie wojskowego specjalnego 
transportu lotniczego zawarte zosta&o pomi*dzy 
Kancelari) Prezydenta, Kancelari) Sejmu, Kancelari) 
Senatu, Kancelari) Prezesa Rady Ministrów oraz Mini-
sterstwem Obrony Narodowej.

.0  Za po'rednictwem DSP.

niowych pilotów i!nawigatorów by& systema-
tycznie ograniczany na rzecz wykonywania lo-
tów dyspozycyjnych (szerzej str. 23).

Wykonywanie przez Szefa KPRM zada$ 
w%zakresie koordynacji wykorzystania 
WSTL 

Szef KPRM nierzetelnie wywi)zywa& si* 
z!obowi)zku sporz)dzenia zamówie+ na wy-
korzystanie WSTL. Zasadniczo KPRM ogra-
nicza&a si* do przekazania do DSP i!BOR za-
wiadomie+!z&o%onych przez podmioty zama-
wiaj)ce lot, pomimo %e cz*sto by&y one nie-
kompletne. Jakkolwiek nale%y zauwa%y(, i% za 
w&a'ciwe i!terminowe przygotowanie zawia-
domie+ odpowiada&y poszczególne kancela-
rie14, to Szef KPRM nie podejmowa& %adnych 
dzia&a+ w!celu uzyskania, w!terminach okre-
'lonych w!Porozumieniu, niezb*dnych danych 
i!informacji umo%liwiaj)cych rzetelne sporz)-
dzenie zamówie+ na poszczególne loty. Jak 
wynika z!ustale+ kontroli przeprowadzonych 
w!36 SPLT i!BOR, zbyt pó,ne przekazywanie 
zamówie+ oraz ich niekompletno'( mia&y ne-
gatywny wp&yw na realizacj* zada+ przez 36 
SPLT oraz BOR (szerzej str. 24).

Zgodnie z!Porozumieniem KPRM by&a obo-
wi)zana prowadzi( ewidencj* zawiadomie+, 
sk&adanych zamówie+ oraz wykonanych lotów. 
Ustalono, i%!ww. ewidencja, maj)ca s&u%y( m.in. 
zapewnieniu w&a'ciwej koordynacji i!monito-
ringowi wykorzystania WSTL przez wszystkie 
uprawnione osoby i!instytucje, by&a prowadzo-
na w!sposób nierzetelny i!nie zawiera&a wszyst-
kich koniecznych dla realizacji tych celów da-
nych (szerzej str. 25).

Odmowa wykorzystania WSTL oraz 
zlecanie us'ug na rzecz podmiotów 
nieuprawnionych

W toku kontroli ustalono, %e Szef KPRM, 
w!jednym przypadku, bezpodstawnie odmó-
wi& skorzystania z!WSTL podmiotowi uprawnio-

.1  Tj.!Kancelarie Prezydenta RP, Marsza&ków Sejmu i!Sena-
tu.
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nemu, tj.!Prezydentowi RP. Ponadto, w!17!spo-
'ród 94 spraw obj*tych badaniem (18%), Szef 
KPRM lub upowa%nieni pracownicy KPRM, nie-
zgodnie z!zapisami Porozumienia, zlecili us&ugi 
w!zakresie udost*pnienia WSTL osobom nie-
uprawnionym (szerzej str. 26).

Realizacja przez Szefa KPRM zada$ 
w%zakresie organizacji wyjazdów 
zagranicznych Prezesa i%Wiceprezesów 
Rady Ministrów z%wykorzystaniem WSTL

We wszystkich zbadanych przypadkach 
wnioski w!sprawie wyjazdu zagranicznego 
zawiera&y wszystkie wymagane dane i!infor-
macje. Sporz)dzone by&y rzetelnie i!zgod-
nie z!wzorem okre'lonym w!regulacjach we-
wn*trznych wydanych przez Szefa KPRM. Nie-
prawid&owo'ci dotyczy&y naruszenia termi-
nów przy sk&adaniu do Szefa KPRM wniosków 
w!sprawie wyjazdu zagranicznego, sk&adania 
do DSP i!BOR zamówie+ w!sprawie wykorzy-
stania WSTL przed uzyskaniem akceptacji Szefa 
KPRM, nieprzeprowadzania spotka+ koordyna-
cyjnych oraz, w!uzasadnionych przypadkach, 
misji przygotowawczych (szerzej str. 27).

Ponadto NIK zwróci&a uwag* na brak 
w!KPRM procedur na!wypadek wyst)pienia 
nieprzewidzianych zdarze+ losowych w!trak-
cie wizyt zagranicznych Prezesa RM (szerzej 
str. 29).

2.2.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Najwy"sza Izba Kontroli oceni'a nega-
tywnie realizacj# przez kolejnych Ministrów 
Spraw Zagranicznych powierzonych im za-
da$ w%zakresie organizacji wizyt zagranicz-
nych Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Mi-
nistrów. Pozytywnie natomiast oceniono 
przygotowanie MSZ do reagowania, w%przy-
padku wyst&pienia zdarze$ nadzwyczaj-
nych, w%trakcie wizyt zagranicznych naj-
wa"niejszych osób w%pa$stwie. Zdaniem NIK, 
sposób realizacji przez MSZ zada+ w!zakresie 
organizacji wizyt zagranicznych Prezydenta RP 

i!Prezesa Rady Ministrów utrudnia& ich w&a'ci-
we przygotowanie, a!tym samym mia& nega-
tywny wp&yw na zapewnienie bezpiecze+stwa 
tym osobom. 

Procedury w% zakresie przygotowania 
wyjazdów zagranicznych 

MSZ nie posiada&o niezb*dnych procedur 
w!zakresie przygotowywania wyjazdów zagra-
nicznych Prezydenta RP i!Premiera15 w!obsza-
rach wymagaj)cych uzgodnie+ i!wspó&pracy 
z!innymi podmiotami, w!tym m.in. w!zakresie 
uzyskiwania zezwole+ na przeloty i!l)dowania 
oraz organizacji rekonesansów. Nie by&y rów-
nie% realizowane kluczowe zadania w!zakre-
sie przygotowywania wizyt, okre'lone w!we-
wn*trznych regulacjach prawnych Minister-
stwa oraz wynikaj)ce z!przyj*tych „dobrych 
praktyk” (szerzej str. 30).

Uzyskiwanie zezwole$ dyplomatycznych 
na przeloty i%l&dowanie polskich 
samolotów za granic&

W latach 2005–2010 MSZ nie posiada&o re-
gulacji w!zakresie podzia&u zada+ i!wspó&pracy 
mi*dzy podmiotami uczestnicz)cymi w!proce-
sie uzyskiwania zezwole+ dyplomatycznych na 
przelot i!l)dowanie polskich samolotów spe-
cjalnych za!granic). Brak procedur i!precyzyj-
nego podzia&u zada+ w!tym zakresie, mia& ne-
gatywny wp&yw na proces przygotowania wi-
zyt (szerzej str. 30).

Organizacja rekonesansów
W okresie obj*tym kontrol) brak by&o for-

malnych procedur wspó&pracy podmiotów 
uczestnicz)cych w!planowaniu i!przeprowa-
dzaniu rekonesansów w!pa+stwach odwie-
dzanych16. MSZ, pomimo %e dostrzega&o po-

.2  MSZ nie uczestniczy w!przygotowaniu wizyt zagra-
nicznych organizowanych przez Kancelarie Sejmu lub 
Senatu.

.3  tj.!Centrali MSZ, placówek dyplomatycznych, Biura 
Ochrony Rz)du, DSP i!36 SPLT oraz w&a'ciwych Kan-
celarii.
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zytywny wp&yw organizowania rekonesan-
sów na zwi*kszenie poziomu bezpiecze+stwa 
cz&onków polskich delegacji (w!szczególno-
'ci w!przypadku wizyt oficjalnych, nietypo-
wych, w!pa+stwach rzadko odwiedzanych 
oraz o!podwy%szonym poziomie zagro%enia), 
nie podejmowa&o, poza jednym przypadkiem, 
dzia&a+ w!celu nawi)zania takiej wspó&pracy 
(szerzej str. 32).

Realizacja przez MSZ zada$ w%przypadku 
wyst&pienia zdarze$ nadzwyczajnych 
w%trakcie wizyt zagranicznych 
najwa"niejszych osób w%pa$stwie

MSZ utworzy&o odpowiednie struktury or-
ganizacyjne umo%liwiaj)ce zarz)dzanie sytu-
acjami kryzysowymi – m.in. powo&ano Cen-
trum Operacyjne, które jest odpowiedzialne 
za pozyskiwanie, weryfikowanie, gromadze-
nie oraz przetwarzanie informacji dotycz)-
cych sytuacji kryzysowych. Opracowano rów-
nie% procedury dotycz)ce reagowania na sytu-
acje nadzwyczajne oraz zapewniono sprawny 
i!bezpieczny system komunikacji zarówno we-
wn)trz MSZ, jak i!z podmiotami zewn*trznymi. 
Kontrola wykaza&a, %e dzia&ania MSZ w!przy-
padku wyst)pienia sytuacji nadzwyczajnych 
by&y realizowane zgodnie z!obowi)zuj)cymi 
procedurami i!rzetelnie, a!system przekazywa-
nia informacji i!podejmowanie decyzji dzia&a& 
sprawnie (szerzej str. 35).

2.2.4 Ministerstwo Obrony Narodowej 
i!jednostki podleg&e Ministrowi 
Obrony Narodowej

NIK oceni'a negatywnie wykonywanie 
przez kolejnych Ministrów Obrony Naro-
dowej obowi&zków w%zakresie kierowania 
i%nadzoru nad realizacj& przez Si'y Zbroj-
ne RP zada$ zwi&zanych z%organizacj& lo-
tów i%zapewnieniem bezpiecze$stwa oso-
bom zajmuj&cym kierownicze stanowiska 
w%pa$stwie w%latach 2005-2010. Równie" 
dzia'ania w%tym zakresie kolejnych Dowód-

ców Si' Powietrznych oraz 36 SPLT zosta'y 
ocenione negatywnie. Zdaniem NIK, stwier-
dzone w!toku kontroli nieprawid&owo'ci mia-
&y istotny wp&yw na niew&a'ciw) organizacj* 
oraz bezpiecze+stwo lotów najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. 

Regulacje wewn#trzne MON w%zakresie 
organizacji lotów

Obowi)zuj)ce w!resorcie Obrony Narodo-
wej regulacje wewn*trzne w!zakresie organiza-
cji lotów najwa%niejszych osób w!pa+stwie nie 
uwzgl*dnia&y w!dostatecznym stopniu specy-
fiki realizowanych przez 36 SPLT zada+, a!tym 
samym nie gwarantowa&y w&a'ciwej organizacji 
lotów oraz bezpiecze+stwa osobom korzysta-
j)cym z!wojskowego specjalnego transportu 
lotniczego (szerzej str. 36).

Nadzór MON i%DSP nad bezpiecze$stwem 
lotów realizowanych przez 36 SPLT

Nadzór MON oraz DSP nad realizacj) przez 
36 SPLT zada+ w!zakresie zapewnienia trans-
portu lotniczego najwa%niejszych osób w!pa+-
stwie by& niewystarczaj)cy. Podejmowane 
przez te podmioty dzia&ania nie doprowadzi&y 
do wykrycia i!usuni*cia istotnych nieprawid&o-
wo'ci w!funkcjonowaniu 36 SPLT, które mia&y 
bezpo'redni wp&yw na bezpiecze+stwo osób 
korzystaj)cych z!WSTL (szerzej str. 41).

Reagowanie na negatywne zjawiska 
zachodz&ce w%36 SPLT

Minister Obrony Narodowej oraz Dowód-
ca Si& Powietrznych nie posiadali spójnej kon-
cepcji funkcjonowania 36 SPLT w!zakresie ka-
drowym, szkoleniowym i!sprz*towym. Reago-
wano wprawdzie na sygnalizowane problemy 
w!dzia&alno'ci pu&ku, ale dzia&ania te by&y nie-
wystarczaj)ce, gdy% mia&y charakter dora,-
ny i!nie uwzgl*dnia&y w!dostatecznym stop-
niu istotnych problemów zwi)zanych z!du%) 
rotacj) kadr, obni%eniem poziomu wyszkole-
nia za&óg, eksploatacj) przestarza&ej i!awaryj-
nej techniki lotniczej, a!tak%e zakresem i!ran-
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g) zada+ realizowanych przez pu&k. Sytuacja 
istniej)ca w!36 SPLT mia&a negatywny wp&yw 
na realizacj* na&o%onych na pu&k zada+, a!tym 
samym bezpiecze+stwo najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie (szerzej str. 37).

Sytuacja kadrowa 36 SPLT
NIK negatywnie oceni&a polityk* kadrow) 

realizowan) przez MON oraz DSP w!stosunku 
do 36 SPLT. Dla pu&ku nie okre'lono odr*bnych 
zasad i!kryteriów naboru cz&onków za&óg lata-
j)cych - odbywa& si* on na ogólnych zasadach 
kadrowych przyj*tych w!Si&ach Zbrojnych RP. 
Powodowa&o to, %e trafiali do niego piloci z!nie-
wielkim do'wiadczeniem, którzy po stosunko-
wo krótkim czasie szkolenia w!jednostce, byli 
kierowani do realizacji zada+ w!zakresie trans-
portu najwa%niejszych osób w!pa+stwie. Liczba 
etatów personelu lataj)cego przewidziana dla 
36 SPLT by&a w!kontrolowanym okresie sta&a, 
natomiast faktyczna obsada stanowisk, z!wy-
j)tkiem 2005 r., by&a ni%sza – w!poszczególnych 
latach brakowa&o od 10% do 30% personelu. 
Jednocze'nie w!kontrolowanym okresie sze-
regi 36 SPLT opu'ci&o &)cznie 34 cz&onków za-
&óg, w!tym wielu posiadaj)cych uprawnienia 
instruktorskie. Oznacza&o to ubytek ponad 50% 
personelu lataj)cego. Sytuacja ta spowodowa-
&a nadmierne obci)%enie zadaniami pozosta-
j)cych do dyspozycji za&óg, a!tak%e negatyw-
nie wp&ywa&a na realizacj* procesu szkolenia 
(szerzej str. 37)

Funkcjonowanie systemu szkolenia 
System szkolenia cz&onków za&óg lataj)-

cych nie zapewnia& im w&a'ciwego przygoto-
wania do realizacji zada+ stawianych przed 36 
SPLT. Kontrola wykaza&a, i% dopiero w!grudniu 
2009 r. podj*to dzia&ania w!celu przygotowa-
nia nowoczesnego programu i!metodyki szko-
lenia lotniczego17, pomimo %e obowi)zuj)cy 

.4  Zwrócono si* wówczas do Wojskowego Centrum Nor-
malizacji, Jako'ci i!Kody9kacji o!opracowanie stosow-
nej normy obronnej. Zako+czenie prac nad nowym 
programem szkolenia przewidziano na 30!czerwca 
2012 r.

w!kontrolowanym okresie „Program Szkolenia 
Lotnictwa Transportowego” (stosowany rów-
nie% w!36 SPLT) opracowano jeszcze na po-
cz)tku lat 70 ubieg&ego wieku. Program ten 
by& znacznie zdezaktualizowany w!stosunku 
do wymaga+ wspó&czesnego szkolenia lotni-
czego, a!tak%e nie odpowiada& obecnym wy-
mogom w!zakresie procedur oraz wyposa%enia 
lotnisk. Nie uwzgl*dnia& on równie% specyfi-
ki zada+ realizowanych przez 36 SPLT. Nato-
miast indywidualne programy szkolenia dla sa-
molotów Tu-154 i!Jak-40 opracowano dopiero 
w!2011 r., tu% przed ostateczn) decyzj) o!wyco-
faniu tych samolotów z!u%ytkowania. Ponad-
to realizacja programów szkolenia i!zalece+ 
zawartych w!wytycznych przebiega&a w!wa-
runkach zmniejszaj)cego si* w!kolejnych la-
tach nalotu szkoleniowego18. Negatywnie na 
przygotowanie za&óg wp&ywa&o tak%e zanie-
chanie szkolenia na symulatorach, braki w!za-
kresie niezb*dnej dokumentacji, brak szkole+ 
w!zakresie wspó&pracy w!za&odze wieloosobo-
wej oraz „zarz)dzania zasobami za&ogi” (sze-
rzej str. 38). 

Sprz#t lotniczy wykorzystywany w%36 SPLT
W latach 2005 – 2010 w!36 SPLT narasta&y 

problemy zwi)zane z!post*puj)c) degradacj) 
techniczn) wykorzystywanego sprz*tu lotni-
czego, o!czym Dowódcy Si& Powietrznych in-
formowali kolejnych Ministrów Obrony Naro-
dowej, wskazuj)c na konieczno'( podj*cia de-
cyzji dotycz)cych zakupów 'mig&owców oraz 
'rednich i!d&ugodystansowych samolotów pa-
sa%erskich. Pomimo istnienia realnego zagro%e-
nia dla realizacji zada+ przewozu wojskowym 
transportem lotniczym najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie, zwi)zanego g&ównie z!przekro-
czeniem resursów technicznych (ca&kowitych)19 
nadanych statkom powietrznym przez produ-
centów, wyposa%eniem pok&adowym nieod-

.5  Nalot szkoleniowy – liczba godzin lotu szkoleniowego 
(faktycznego lub planowanego).

.7  Resurs techniczny – miara zdolno'ci u%ytkowej gwa-
rantuj)ca bezpiecze+stwo eksploatacji.



13

P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

powiadaj)cym wspó&czesnym mi*dzynaro-
dowym standardom i!przepisom oraz ci)gle 
wzrastaj)c) liczb) przypadków niesprawno-
'ci samolotów, zakupów tych niezrealizowano. 
Kontrola wykaza&a ponadto, %e nie wszystkie 
instrukcje obs&ugi samolotów, b*d)cych na wy-
posa%eniu pu&ku, zosta&y przet&umaczone z!j*-
zyka rosyjskiego na polski, pomimo %e poziom 
znajomo'ci j*zyka rosyjskiego w'ród personelu 
36 SPLT by& niewystarczaj)cy (szerzej str. 40).

2.2.5 Biuro Ochrony Rz)du

NIK oceni&a negatywnie obowi)zuj)ce 
w!BOR procedury s&u%)ce zapewnieniu bez-
piecze+stwa osobom zajmuj)cym kierownicze 
stanowiska w!pa+stwie, w!trakcie wizyt prowa-
dzonych z!wykorzystaniem WSTL. Procedury 
obowi)zuj)ce w!BOR nie zapewnia&y w&a'ci-
wej organizacji dzia&a+ ochronnych i!by&y jed-
n) z!istotnych przyczyn stwierdzonych w!tym 
zakresie nieprawid&owo'ci. Przepisy wewn*trz-
ne nie tworzy&y spójnego systemu, nie regulo-
wa&y wszystkich istotnych z!punktu widzenia 
prowadzenia dzia&a+ ochronnych obszarów, 
by&y cz*'ciowo zdezaktualizowane, a!ponad-
to wywo&ywa&y szereg w)tpliwo'ci interpre-
tacyjnych w'ród osób zobowi)zanych do ich 
stosowania (szerzej str. 46).

Przygotowanie BOR do zapewnienia 
bezpiecze$stwa ochranianym osobom

Negatywnie oceniono przygotowanie dzia-
&a+ ochronnych w!stosunku do osób zajmu-
j)cych kierownicze stanowiska w!pa+stwie. 
Nieprawid&owo'ci w!tym zakresie dotyczy-
&y w!szczególno'ci procesu analizowania za-
gro%e+ oraz planowania dzia&a+ ochronnych. 
W!ocenie NIK, brak analiz zagro%e+ oraz ak-
tualnych planów ochrony znacz)co utrud-
nia& w&a'ciwe przygotowanie i!realizacj* dzia-
&a+ ochronnych, a!tym samym mia& negatyw-
ny wp&yw na bezpiecze+stwo ochranianych 

osób20. NIK pozytywnie natomiast oceni&a przy-
gotowanie BOR do zapewnienia bezpiecze+-
stwa osobom ochranianym pod wzgl*dem ka-
drowym i!sprz*towym (szerzej str. 46). 

Realizacja dzia'a$ ochronnych
NIK odst)pi&a od wydania oceny prawid&o-

wo'ci realizacji dzia&a+ ochronnych. Dokumen-
tacja prowadzona przez BOR w!zakresie bez-
po'redniej realizacji przedsi*wzi*( ochronnych 
nie pozwala&a bowiem na weryfikacj* prawi-
d&owo'ci dzia&a+ Biura w!tym przedmiocie. 
W!zwi)zku z!powy%szym szczegó&owej ana-
lizie poddano trzy wybrane wizyty najwa%-
niejszych osób w!pa+stwie, które ze wzgl*du 
na ich przebieg zosta&y stosunkowo dobrze 
udokumentowane. W!jej wyniku stwierdzo-
no, %e brak w&a'ciwej wspó&pracy pomi*dzy 
pracownikami Kancelarii, polskiej ambasady 
oraz s&u%bami kraju gospodarza a!BOR móg& 
doprowadzi( do zagro%enia bezpiecze+stwa 
osób ochranianych (szerzej str. 47).

Funkcjonowanie systemu nadzoru i%kontroli 
NIK negatywnie oceni&a funkcjonuj)cy 

w!BOR system nadzoru i!kontroli nad przygoto-
waniem i!prowadzeniem dzia&a+ ochronnych, 
w!stosunku do osób zajmuj)cych kierownicze 
stanowiska w!pa+stwie. Formy i!zakres dzia&a+ 
prowadzonych przez kierownictwo BOR w!ra-
mach systemu kontroli zarz)dczej by&y niewy-
starczaj)ce. Oparcie si* w!tym zakresie niemal 
wy&)cznie na ustnie sk&adanych meldunkach 
osób odpowiedzialnych za realizacj* poszcze-
gólnych zada+ nie zapewnia&o kierownictwu 
BOR pe&nych i!obiektywnych informacji o!spo-
sobie ich realizacji (szerzej str. 49).

/8  Szczególne znaczenia ma zapewnienie w&a'ciwej 
ochrony tych osób w!trakcie odbywanych podró%y, 
ze wzgl*du na konieczno'( realizacji zada+ ochron-
nych w!warunkach podwy%szonego zagro%enia. Ryzy-
ko wyst)pienia zagro%enia dla osoby chronionej jest 
znacznie wy%sze w!trakcie przemieszczania si* (podró-
%y), ni% w!sytuacji pozostawania np.!w budynku.



14

P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

Wspó'praca z%innymi podmiotami 
realizuj&cymi zadania w%zakresie 
organizacji wizyt

NIK oceni&a pozytywnie wspó&prac* po-
mi*dzy BOR a!Policj), Stra%) Graniczn) oraz 
Agencj) Bezpiecze+stwa Wewn*trznego 
w!zakresie organizacji wizyt osób zajmuj)cych 
kierownicze stanowiska w!pa+stwie, prowa-
dzonych z!wykorzystaniem WSTL. Nieprawi-
d&owo'ci wyst)pi&y natomiast we wspó&pra-
cy pomi*dzy BOR a!Kancelari) Prezydenta 
RP, Kancelari) Prezesa Rady Ministrów, Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych oraz Do-
wództwem Si& Powietrznych. Dotyczy&y one 
przede wszystkim przep&ywu informacji. Brak 
niezb*dnych informacji lub przekazywanie ich 
przez powy%sze podmioty z!opó,nieniem 
mia&o negatywny wp&yw na realizacj* pro-
cesu przygotowania i!zabezpieczenia wizyt. 
Przepisy ustawy o!BOR nie daj) podstaw do 
skutecznego wyegzekwowania dzia&a+ innych 
podmiotów (szerzej str. 50).

NIK odst&pi'a od wydania oceny ogól-
nej prawid'owo(ci dzia'a$ kolejnych Sze-
fów BOR w%zakresie zapewnienia bezpie-
cze$stwa osobom zajmuj&cym kierowni-
cze stanowiska w%pa$stwie, w%trakcie wizyt 
prowadzonych z%wykorzystaniem lotnictwa 
transportowego Si' Zbrojnych RP. Pomimo 
stwierdzenia przez NIK powa"nych niepra-
wid'owo(ci we wszystkich kontrolowanych 
obszarach, nie by'o mo"liwe okre(lenie ich 
bezpo(redniego wp'ywu na bezpiecze$-
stwo osób ochranianych, w%zwi&zku z%fak-
tem, i" BOR nie posiada'o niezb#dnej do-
kumentacji, w%tym rzetelnych informacji 
o%faktycznym sposobie i%zakresie wykony-
wanych dzia'a$21. W%ocenie Izby, nie dyspo-
nuj&c tymi danymi, a%tak"e sprawnie funk-
cjonuj&cym systemem kontroli i%nadzoru, 
Szefowie BOR nie mieli koniecznych instru-
mentów do skutecznego kierowania dzia-

/.  Kwestia ta zosta&a omówiona w!pkt!3.2.5.3. na str. 47 
Informacji.

'alno(ci& tej formacji. W%zwi&zku z%powy"-
szym, NIK dokona'a oceny poszczególnych 
obszarów obj#tych kontrol&. 

2.2.6 Ministerstwo Spraw Wewn*trznych 
i!Administracji

NIK negatywnie oceni'a sposób spra-
wowania przez kolejnych Ministrów Spraw 
Wewn#trznych i%Administracji nadzoru nad 
BOR, w%zakresie realizacji przez t# forma-
cj# zada$ zwi&zanych z%zapewnieniem bez-
piecze$stwa osobom zajmuj&cym kierowni-
cze stanowiska w%pa$stwie prowadzonych 
z%wykorzystaniem WSTL. Brak w&a'ciwego 
nadzoru ze strony MSWiA mia& istotny wp&yw 
na powstanie i!wieloletnie utrzymywanie si* 
nieprawid&owo'ci stwierdzonych w!trakcie kon-
troli BOR (szerzej str. 50).

Ponadto NIK zwróci&a uwag* na wyst*puj)-
ce ograniczenia w!realizacji dzia&a+ ochronnych 
w!stosunku do osób zajmuj)cych kierownicze 
stanowiska w!pa+stwie, zwi)zane z!odst*po-
waniem przez BOR od ochrony na %)danie 
tych osób oraz brakiem niezb*dnych regula-
cji okre'laj)cych uprawnienia i!obowi)zki osób 
ochranianych. W!ocenie NIK, istniej)ca obecnie 
praktyka odst*powania od ochrony na %)da-
nie osób chronionych, w!sytuacji, gdy dotyczy 
to osób zajmuj)cych kierownicze stanowiska 
w!pa+stwie lub osób posiadaj)cych w!zwi)zku 
ze sprawowanym urz*dem informacje o!istot-
nym znaczeniu dla funkcjonowania kraju, mo%e 
stanowi( zagro%enie dla bezpiecze+stwa pa+-
stwa (szerzej str. 51).

2.2.7 Przygotowanie wizyty Prezydenta RP 
w!Smole+sku w!dniu 10!kwietnia 2010 r.

Przygotowanie wizyty z%10%kwietnia 
2010 r., przez poszczególne podmioty 
uczestnicz&ce w%jej organizacji22, nie odbie-
ga'o zasadniczo od sposobu przygotowania 
innych tego typu wizyt. Oznacza to, "e w%jej 

//  Tj.!Kancelari* Prezydenta RP, KPRM, MSZ, DSP, 36 SPLT, 
BOR.
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trakcie, podobnie jak w%przypadku szeregu 
innych obj#tych badaniem wizyt dosz'o do 
wyst&pienia nieprawid'owo(ci, które w%oce-
nie NIK mia'y negatywny wp'yw na poziom 
przygotowania wizyty. Niezale"nie jednak 
od stwierdzonych podobie$stw, nale"y 
podkre(li), i" w%tym konkretnym przypad-
ku, lot ten nie powinien si# w%ogóle odby), 
poniewa" na lotnisku Smole$sk-Pó'nocny, 
zgodnie z%Instrukcj& HEAD, samoloty o%tym 
statusie nie mia'y prawa l&dowa).

Zawiadomienie o!potrzebie wykorzysta-
nia WSTL Kancelaria Prezydenta RP przes&a&a 
do KPRM w!wymaganym Porozumieniem ter-
minie, jednak%e nie zawiera&o ono wszystkich 
niezb*dnych danych23. Szef KPRM nie podj)& 
jakichkolwiek dzia&a+ zmierzaj)cych do uzu-
pe&nienia tych danych. Nie sporz)dzi& te% wy-
maganego Porozumieniem zamówienia na re-
alizacj* tego lotu24, ograniczaj)c si* jedynie do 
przekazania do DSP i!BOR niekompletnego za-
wiadomienia!z&o%onego przez Kancelari) Pre-
zydenta RP (szerzej str. 29). 

Nieprawid&owo'ci wyst)pi&y równie% 
w!dzia&aniu MSZ. Wnioski w!sprawie uzyska-
nia zezwole+ na przelot nad terytorium Repu-
bliki Bia&orusi oraz na przelot i!l)dowanie na 
terytorium Federacji Rosyjskiej (zawieraj)ce 
równie% pro'b* o!udost*pnienie aktualnych 
schematów i!procedur lotniska w!Smole+sku 
oraz o!przys&anie przed wylotem rosyjskie-
go nawigatora do Warszawy) zosta&y wys&a-
ne przez SSRL SZ RP25 do Ambasady RP w!Mo-
skwie 18!marca 2010 r. W!okresie od 22!marca 
2010 r. do dnia wizyty Prezydenta RP w&a'ci-
we komórki organizacyjne Ministerstwa26 oraz 

/0  Okre'lonych w!§!7 ust.!2 Porozumienia.

/1  Do czego by&o zobowi)zany zgodnie z!tre'ci) §!7 ust.!6 
Porozumienia.

/2  Szefostwo S&u%by Ruchu Lotniczego Si& Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

/3  Tj.!Protokó& Dyplomatyczny - odpowiedzialny zgod-
nie z!wewn*trznym regulaminem organizacyjnym za 
po'redniczenie w!uzyskiwaniu zezwole+ dyplomatycz-
nych dla samolotów specjalnych oraz Departament 

nadzoruj)cy ich prac* Cz&onkowie Kierownic-
twa MSZ nie monitorowali dzia&a+ Ambasady 
i!nie posiadali wiedzy o!ostatecznych decyzjach 
w!tym zakresie. Decyzje, w!tym decyzja o!rezy-
gnacji strony polskiej z!obecno'ci rosyjskiego 
nawigatora, zosta&y podj*te w!toku roboczych, 
telefonicznych konsultacji mi*dzy pracowni-
kiem Ambasady a!MSZ Federacji Rosyjskiej oraz 
pracownikami SSRL SZ RP i!36!SPLT. Nie zosta-
&a przy tym dokonana formalna zmiana noty 
Ambasady RP w!tej kwestii. MSZ do 10!kwiet-
nia 2010 r. nie otrzyma&o równie% odpowiedzi, 
w!formie noty, na pro'b* o!zgod* na przelot 
i!l)dowanie na terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Podkre'li( tak%e nale%y, %e w!MSZ istnia&y wów-
czas w)tpliwo'ci, czy zgoda na przelot samo-
lotów nad terytorium Rosji odnosi si* równie% 
do l)dowania na lotnisku w!Smole+sku (sze-
rzej str. 34).

Organiz acja  pr zez  36  SPLT lotów 
w!dniu!10!kwietnia 2010 r. z!Warszawy na lot-
nisko Smole+sk-Pó&nocny odby&a si* niezgod-
nie z!obowi)zuj)cymi procedurami27. Ustalono, 
%e zdecydowano si* na realizacj* lotów, cho-
cia% w!tym czasie ww. lotnisko wyst*powa&o 
wy&)cznie jako lotnisko wojskowe, przy czym 
nie by&o ono uj*te w!dost*pnym w!36 SPLT 
rejestrze. Post*powanie takie by&o niezgodne 
z!§!9 pkt!16 Regulaminu lotów okre'laj)cym, %e 
lotnisko wykre'lone z!rejestru lotnisk jest lotni-
skiem zamkni*tym. Stanowi&o to równie% naru-
szenie §!1!pkt!5 Instrukcji HEAD, zgodnie z!któ-
rym operacje startów i!l)dowa+ statków po-
wietrznych o!statusie HEAD mo%na wykonywa( 
na samolotach z!lotnisk czynnych. Jako przy-
czyny decyzji o!realizacji tych lotów, ówczesny 
Dowódca 36 SPLT wskaza& zapotrzebowanie 
na te loty dysponentów lotów, uzyskanie zgo-
dy dyplomatycznej na przelot z!l)dowaniem 
na lotnisku Smole+sk-Pó&nocny, brak sygna&u 
ze strony rosyjskiej, %e lotnisko jest nieczynne 

Wschodni – sprawuj)cy nadzór merytoryczny nad 
Ambasad) RP w!Moskwie.

/4  Tj.!lotów samolotu Tu-154M oraz Jak-40.
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i!zabronione jest wykonywanie na nim operacji 
startów i!l)dowa+. Ponadto za&ogi samolotów 
zdecydowa&y si* na wykonanie lotów, pomimo 
nieotrzymania komunikatów meteorologicz-
nych o!warunkach pogodowych panuj)cych 
na!lotnisku w!Smole+sku (szerzej str. 45).

W ramach badania zabezpieczenia wizyty 
Prezydenta RP w!Smole+sku 10!kwietnia 2010 r. 
NIK stwierdzi&a nieprawid&owo'ci w!zakresie 
realizacji form dzia&a+ ochronnych okre'lo-
nych w!decyzji nr!Pf-38 Ministra SWiA w!spra-
wie obj*cia ochron) osób ze wzgl*du na do-
bro pa+stwa oraz zakresu dzia&a+ ochronnych 
realizowanych przez Biuro Ochrony Rz)du28. 
Stwierdzone w!tym zakresie nieprawid&owo'ci 
wyst*powa&y tak%e w!odniesieniu do wi*kszo-
'ci wizyt obj*tych badaniem. BOR w!ramach 
przeprowadzonego rekonesansu nie dokona-
&o sprawdzenia stanu bezpiecze+stwa lotniska 
w!Smole+sku. Lotnisko nie by&o równie% zabez-
pieczane przez BOR w!dniu 10!kwietnia 2010 r. 
(szerzej str. 48).

 2.3  Uwagi ko+cowe i!wnioski

Najwy"sza Izba Kontroli wnioskuje do 
Prezesa Rady Ministrów o:

1) opracowanie docelowej koncepcji za-
pewnienia sprawnego i%bezpiecznego 
transportu lotniczego najwa"niejszych 
osób w%pa$stwie, opracowanie harmo-
nogramu jej wdro"enia oraz zapewnie 
niezb#dnych (rodków finansowych na 
jej realizacj#29;

2) stworzenie systemu norm i%procedur 
okre(laj&cych zasady funkcjonowa-
nia transportu lotniczego najwa"niej-
szych osób w%pa$stwie, w%tym precy-

/5  Decyzji zosta&a nadana klauzula „poufne”. 

/7  Obecnie przyj*to tymczasow) koncepcj*, zgodnie 
z!któr) loty najwa%niejszych osób w!pa+stwie s) reali-
zowane z!wykorzystaniem samolotów czarterowanych 
od spó&ki EuroLot, a!na terenie kraju równie% 'mig&ow-
ców nale%)cych do 36 SPLT. Umowa na czarter samo-
lotów zosta&a zawarta na okres od 8!czerwca 2010 r. do 
31!grudnia 2013 r.

zyjne uregulowanie i%rozgraniczenie 
kompetencji poszczególnych podmio-
tów wykonuj&cych zadania w%tym za-
kresie oraz wskazanie podmiotu odpo-
wiedzialnego za nadzór i%koordynacj# 
dzia'a$ w%ramach systemu;

3) wypracowanie „standardów bezpie-
cze$stwa” dla najwa"niejszych osób 
w%pa$stwie, okre(laj&cych zasady za-
pewnienia bezpiecze$stwa tym oso-
bom, w%tym norm post#powania, do 
których osoby te by'yby zobowi&zane 
si# stosowa)30. 

Ponadto NIK sformu'owa'a 35 wniosków 
pokontrolnych, kieruj&c je do kierowników 
jednostek bezpo(rednio obj#tych kontro-
l&. W(ród najwa"niejszych nale"y wymieni) 
wnioski skierowane do:

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów31:
 6 realizowanie procedur dotycz)cych orga-

nizacji wizyt zagranicznych osób zajmu-
j)cych kierownicze stanowiska w!KPRM 
zgodnie z!trybem i!zasadami okre'lonymi 
w!wewn*trznych uregulowaniach obo-
wi)zuj)cych w!KPRM;

 6 okre'lenie, w!porozumieniu z!podmiota-
mi uczestnicz)cymi w!organizacji wizyt, 
procedur post*powania w!przypadku 
zdarze+ nadzwyczajnych, gwarantuj)-

08  Standardy te powinny dotyczy( nie tylko organizacji 
wizyt najwa%niejszych osób w!pa+stwie, ale równie% 
zapewnienia im bezpiecze+stwa w!innych sytuacjach. 
Kwestia ta zosta&a omówiona w!wyst)pieniu pokontrol-
nym skierowanym do Ministra Spraw Wewn*trznych 
i!Administracji. Zobacz równie% uwagi w!pkt!3.2.6.2. na 
str. 51.

0.  Zakres wniosków pokontrolnych NIK w!stosunku do 
ustalonych nieprawid&owo'ci zosta& ograniczony, ze 
wzgl*du na zawarcie 8!lutego 2011 r. nowego porozu-
mienia w!sprawie wykonywania lotów z!najwa%niejszy-
mi osobami w!pa+stwie, które znacz)co ograniczy&o 
zakres kompetencji KPRM w!przedmiocie organizacji 
wizyt najwa%niejszych osób w!pa+stwie, innych ni% 
Prezes Rady Ministrów.
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cych nale%yt) wspó&prac* i!koordyna-
cj* dzia&a+; 

 6 zapewnienie prowadzenia ewidencji 
w!sposób umo%liwiaj)cy rzeteln) we-
ryfikacj* danych o!z&o%onych zawiado-
mieniach (zapotrzebowaniach) na loty 
statków powietrznych oraz wykonanych 
lotach, w!celu usprawnienia dotychcza-
sowej koordynacji i!monitoringu wyko-
rzystania WSTL;

2) Ministra Spraw Zagranicznych:
 6 dokonanie analizy obowi)zuj)cych 

w!MSZ procedur oraz przyj*tych „do-
brych praktyk” w!zakresie przygotowy-
wania wizyt zagranicznych, a!nast*pnie 
rozwa%enie kompleksowego uregulo-
wania systemu organizacji takich wizyt;

 6 podj*cie, we wspó&pracy z!innymi pod-
miotami uczestnicz)cymi w!przygotowa-
niu wizyt zagranicznych, dzia&a+ w!celu 
opracowania wspólnych zasad i!procedur, 
w!szczególno'ci w!zakresie organizacji re-
konesansów i!spotka+ koordynacyjnych;

 6 wzmocnienie nadzoru nad realizacj) 
przez placówki dyplomatyczne podle-
g&e Ministrowi Spraw Zagranicznych za-
da+ w!ramach przygotowania wizyt za-
granicznych;

3) Ministra Obrony Narodowej i%Dowódca 
Si' Powietrznych32:
 6 zapewnienie skutecznego nadzoru nad 

funkcjonowaniem systemu szkolenia 
w!Si&ach Powietrznych;

0/  W!zwi)zku z!podj*ciem decyzji o!rozformowaniu 36 
SPLT odst)piono od formu&owania wniosków pokon-
trolnych w!stosunku do pu&ku. Wnioski pokontrolne 
kierowane do Dowództwa Si& Powietrznych i!Minister-
stwa Obrony Narodowej by&y zasadniczo to%same, ze 
wzgl*du na zakres kompetencji tych podmiotów i!ich 
umiejscowienie w!strukturze organizacyjnej wzgl*-
dem 36 SPLT.

 6 zintensyfikowanie dzia&a+ w!celu wdro%e-
nia procedur ICAO33 w!Lotnictwie Trans-
portowym Si& Zbrojnych, w!szczególno'ci 
podj*cie dzia&a+ w!celu u&atwienia uzy-
skiwania przez pilotów wykonuj)cych 
loty z!pasa%erami licencji cywilnych;

 6 usprawnienie systemu nadzoru nad bez-
piecze+stwem lotów, tak aby zapewni( 
szybkie wykrywanie i!skuteczne elimino-
wanie stwierdzonych nieprawid&owo'ci;

Ponadto, w!przypadku podj*cia decyzji34 
o!realizacji przewozu najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie za pomoc) statków powietrznych 
nale%)cych do Si& Zbrojnych RP NIK wnosi&a o:

 6 dokonanie przegl)du obowi)zuj)cych 
w!resorcie regulacji, celem komplekso-
wego uwzgl*dnienia w!nich specyfiki 
realizacji zada+ zwi)zanych z!transpor-
tem najwa%niejszych osób w!pa+stwie;

 6 zapewnienie obsady kadrowej jednostki 
realizuj)cej zadania w!zakresie przewozu 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie na po-
ziomie umo%liwiaj)cym nie tylko w&a'ci-
w) realizacj* zada+ w!tym zakresie, ale 
równie% sta&e podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych;

 6 wyposa%enie jednostki w!statki powietrz-
ne odpowiadaj)ce aktualnym standar-
dom w!zakresie %eglugi powietrznej;

4) Szefa Biura Ochrony Rz&du:
 6 opracowanie i!wdro%enie procedur regu-

luj)cych w!sposób precyzyjny, przejrzysty 
i!spójny wszystkie istotne elementy pla-

00  ICAO – Organizacja Mi*dzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (International Civil Aviation Organization).

01  Z!informacji uzyskanych po skierowaniu wyst)pienia 
pokontrolnego do MON wynika, i% zadania w!zakre-
sie transportu najwa%niejszych osób w!pa+stwie ma 
realizowa( eskadra funkcjonuj)ca w!ramach 1 Bazy 
Lotnictwa Transportowego. Dysponuje ona 'mig&ow-
cami przeznaczonymi do transportu najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. Transport w!przypadku wizyt zagra-
nicznych zapewniaj) samoloty czarterowane od spó&ki 
EuroLOT.
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nowania i!prowadzenia dzia&a+ ochron-
nych;

 6 podj*cie dzia&a+ organizacyjnych zapew-
niaj)cych przestrzeganie obowi)zuj)cych 
procedur, w!szczególno'ci w!zakresie roz-
poznawania zagro%e+, planowania i!reali-
zacji dzia&a+ ochronnych;

 6 zorganizowanie i!wdro%enie systemu 
nadzoru i!kontroli nad realizacj) dzia-
&a+ ochronnych, zapewniaj)cego szybk) 
identyfikacj* i!eliminacj* wyst*puj)cych 
nieprawid&owo'ci;

 6 stworzenie procedur post*powania funk-
cjonariuszy na wypadek 'mierci osoby 
ochranianej, a!tak%e zaistnienia sytuacji, 
gdy decyzje podejmowane przez osob* 
ochranian) mog) narazi( j) na niebez-
piecze+stwo utraty %ycia lub zdrowia;

5) Ministra Spraw Wewn#trznych i%Admini-
stracji:
 6 zapewnienie skutecznego nadzoru nad 

BOR w!zakresie realizacji podstawowego 
zadania tej formacji, jakim jest zapewnie-
nie bezpiecze+stwa osobom zajmuj)cym 
kierownicze stanowiska w!pa+stwie;

 6 podjecie dzia&a+ legislacyjnych, w!celu 
precyzyjnego uregulowania w!przepi-
sach prawa powszechnie obowi)zuj)ce-
go kwestii zapewnienia bezpiecze+stwa 
osób zajmuj)cych kierownicze stanowi-
ska w!pa+stwie w!czasie, gdy nie wyko-
nuj) one obowi)zków s&u%bowych oraz 
mo%liwo'ci odst)pienia od ochrony na 
%)danie osoby ochranianej.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego 
oraz uwarunkowa+ ekonomicznych 
i!organizacyjnych

Na podstawie analizy obowi)zuj)cych 
w!kontrolowanym okresie aktów prawnych35, 
tak o!charakterze powszechnie obowi)zuj)-
cym, jak i!wewn*trznym stwierdzono, i% pod-
stawow) rol* w!organizacji ka%dej wizyty od-
grywa&y:

 6 Kancelaria osoby udaj)cej si* z!wizyt) 
z!wykorzystaniem WSTL (odpowiednio 
Kancelaria Prezydenta RP, Marsza&ka Sej-
mu, Marsza&ka Senatu lub Prezesa Rady 
Ministrów);

 6 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 

 6 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
(w przypadku wizyt zagranicznych Pre-
zydenta RP i!Prezesa Rady Ministrów);

 6 Dowództwo Si& Powietrznych oraz 36 SPLT;

 6 Biuro Ochrony Rz)du.

02  Zosta&y one przedstawione w!dalszej cz*'ci tego roz-
dzia&u oraz w!za&)czniku nr!4 i!5 do Informacji (punkt 
5.4. na str. 60 oraz 5.5. na str. 67).

W ocenie NIK, wszystkie te podmioty nale-
%y traktowa( jako wspó&organizatorów wizyt 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie, z!zastrze%e-
niem, %e zakres kompetencji poszczególnych 
podmiotów by& ró%ny. Nale%y jednak%e zauwa-
%y(, %e obowi)zuj)ce w!kontrolowanym zakre-
sie przepisy i!procedury nie tworzy&y spójne-
go systemu. By&y one rozproszone w!szeregu 
aktach prawnych, o!ró%nej randze i!zakresie 
obowi)zywania, co znacz)co utrudnia&o pra-
wid&ow) realizacj* zada+ w!zakresie organizacji 
wizyt najwa%niejszych osób w!pa+stwie. Brak 
precyzyjnych uregulowa+ dawa& mo%liwo'( 
swobodnej interpretacji, co do zakresu kom-
petencji poszczególnych podmiotów, co skut-
kowa&o tym, %e szereg zada+ nie by& w!ogóle 
realizowany. Sposób organizacji wizyt, w!for-
mie uproszczonej, przedstawiono na poni%-
szym schemacie.

!
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Podstawowym dokumentem odnosz)cym 
si* bezpo'rednio do organizacji lotów najwa%-
niejszych osób w!pa+stwie w!kontrolowanym 
okresie by&o Porozumienie w!sprawie wojsko-
wego specjalnego transportu lotniczego, za-
warte 15!grudnia 2004 r.36, pomi*dzy Szefem 
Kancelarii Prezydenta RP, Szefem Kancelarii Sej-
mu, Szefem Kancelarii Senatu, Szefem KPRM 
i!Ministrem Obrony Narodowej oraz wprowa-
dzona w!2009 r. Instrukcja HEAD37. 

W Porozumieniu okre'lono zasady dyspo-
nowania statkami powietrznymi wojskowego 
specjalnego transportu lotniczego oraz obs&ugi 
pasa%erskiej Prezydenta RP, Marsza&ka Sejmu 
RP, Marsza&ka Senatu RP, Prezesa RM. Osoby te 
mog&y, w!ramach przyznanych limitów, wska-
zywa( równie% inne osoby zajmuj)ce kierow-
nicze stanowiska pa+stwowe uprawnione do 
korzystania z!wojskowego specjalnego trans-
portu lotniczego dla celów zwi)zanych z!wy-
konywaniem obowi)zków s&u%bowych. Poro-
zumienie regulowa&o ponadto obowi)zki stron 
Porozumienia, co do tre'ci i!formy sk&adanych 
zamówie+ w!ramach ustalonego limitu.

Do zakresu obowi)zków Koordynatora Po-
rozumienia (Szefa KPRM) nale%a&o coroczne 
ustalanie, w!porozumieniu z!Ministrem Obro-
ny Narodowej, na podstawie planów przeka-
zanych przez strony Porozumienia, limitów 
dysponowania wojskowym specjalnym trans-
portem lotniczym na potrzeby osób uprawnio-

03  Obowi)zuj)ce od 1 stycznia 2005 r. do 2 lutego 2011 r., 
kiedy to zosta&o zawarte nowe porozumienie w spra-
wie wykonywania lotów z najwa%niejszymi osobami 
w pa+stwie.

04  Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych 
o!statusie HEAD, wprowadzona decyzj) Nr!184/MON 
Ministra Obrony Narodowej z! 9! czerwca 2009 r. 
Obowi)zek stosowania procedur wynikaj)cych z!tej 
instrukcji potwierdzili równie% Szefowie Kancelarii 
Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Marsza&kowie 
Sejmu i!Senatu oraz Szef BOR. Uprzednio kwesti* t* 
regulowa&a Instrukcja zabezpieczenia i!wykonywania 
lotów statków powietrznych oznaczonych symbolem 
„Wa%ny” nad terytorium RP (tymczasowa), wprowa-
dzona rozkazem Nr!82 Dowódcy Wojsk Lotniczych 
i!Obrony Powietrznej z!21!maja 2004 r.

nych w!uj*ciu godzinowym i!finansowym. Limi-
ty mia&y by( ustalane w!rozbiciu na poszczegól-
ne typy statków powietrznych w!ramach 'rod-
ków zaplanowanych i!przeznaczonych na ten 
cel w!cz*'ci bud%etowej, której dysponentem 
jest Minister Obrony Narodowej. O!przyzna-
nych limitach Koordynator mia& powiadamia( 
strony Porozumienia. W!przypadku wykorzy-
stania ustalonego &)cznego limitu Koordyna-
tor mia& uzgadnia( ze stronami Porozumienia 
niezb*dn) wysoko'( dodatkowych 'rodków, 
informuj)c o!tym Ministra Obrony Narodowej.

Zawiadomienie o!potrzebie wykorzysta-
nia wojskowego specjalnego transportu lot-
niczego, tak wed&ug Porozumienia jak i!Instruk-
cji HEAD, nale%a&o sk&ada( w!formie pisemnej 
do Szefa KPRM (Koordynatora). Mia&o ono za-
wiera(: dat* i!godzin* odlotu i!powrotu, dys-
ponenta i!liczb* osób towarzysz)cych, lotni-
sko (l)dowisko) startu i!l)dowania, rodzaj stat-
ku powietrznego38. Zawiadomienie to mia&o 
by( przes&ane: 

a)  z!wyprzedzeniem dwóch dni roboczych 
– w!przypadku lotu krajowego,

b)  z!wyprzedzeniem okre'lonym zgodnie 
z!wymaganiami obowi)zuj)cymi na te-
rytorium pa+stwa docelowego, mo%liwie 
nie krótszym ni% dziesi*( dni – w!przy-
padku lotu zagranicznego.

W sytuacjach, w!których nie by&o mo%li-
we!z&o%enie zawiadomienia z!zachowaniem 
ww. terminów, zawiadomienie nale%a&o prze-
kaza( telefonicznie, z!obowi)zkiem pó,niejsze-
go potwierdzenia na pi'mie. Na podstawie!z&o-
%onego zawiadomienia Koordynator by& zobo-
wi)zany sporz)dzi( zamówienie, które winien 
przekaza( Dowódcy Si& Powietrznych oraz Sze-
fowi BOR, a!tak%e do wiadomo'ci dowódcy jed-
nostki wojskowej wykonuj)cej transport. 

Za zapewnienie mo%liwo'ci realizacji lotów 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie odpowiada& 

05  Wg. Instrukcji HEAD nale%a&o poda( równie% informa-
cje dotycz)ce ilo'ci i!rodzaju przewo%onych &adunków.
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Dowódca Si& Powietrznych. Bezpo'rednio do 
wykonywania lotów wyznaczy& on 36 SPLT sta-
cjonuj)cy w!Warszawie. Zasady wykonywania 
lotów z!najwa%niejszymi osobami w!pa+stwie 
okre'la&y akty wewn*trzne (decyzje, instrukcje 
i!wytyczne) wydawane przez Ministra Obrony 
Narodowej oraz Dowódc* Si& Powietrznych. 
Kwestie te oraz regulacje dotycz)ce KPRM, 
MSZ i!BOR zosta&y omówione w!niezb*dnym 
zakresie w!za&)czniku numer cztery39 oraz 
w!poszczególnych punktach Informacji, przy 
omawianiu stwierdzonych w!toku kontroli nie-
prawid&owo'ci. 

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1 Funkcjonowanie systemu 
przygotowania wizyt osób 
zajmuj)cych kierownicze stanowiska 
w!pa+stwie

Podmioty korzystaj)ce z!wojskowego spe-
cjalnego transportu lotniczego oraz realizuj)ce 
zadania w!tym zakresie nie stworzy&y spójne-
go systemu procedur i!zasad post*powania, 
które skutecznie minimalizowa&yby ryzyko wy-
st)pienie sytuacji, mog)cych mie( negatyw-
ny wp&yw na bezpiecze+stwo najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. Brak precyzyjnego okre'lenia 
kompetencji i!zda+ podmiotów, które powin-
ny tworzy( ten system, ich wzajemnych rela-
cji, a!przede wszystkim jasnych, precyzyjnych 
i!spójnych procedur oraz zasad post*powania, 
w!tym zw&aszcza w!obszarze koordynowania 
dzia&a+ poszczególnych podmiotów realizuj)-
cych zadania zwi)zane z!organizacj) wizyt, by& 
zasadnicz) przyczyn) stwierdzonych w!trakcie 
kontroli nieprawid&owo'ci. 

Porozumienie z!15!grudnia 2004 r., stano-
wi)ce pierwsz) prób* uregulowania tych kwe-
stii, by&o zbyt ogólne i!nieprecyzyjne, aby móc 
skutecznie przeciwdzia&a( negatywnym zjawi-
skom w!zakresie organizacji i!zabezpieczenia 
wizyt. Powodowa&o to, i% szereg istotnych za-

07  Punkt 5.4. na str. 60.

da+ nie by&o w!ogóle realizowanych, a!podmio-
ty odpowiedzialne za ich wykonanie stara&y si* 
w!trakcie kontroli wykaza(, i% ich realizacja na-
le%a&a w!rzeczywisto'ci do obowi)zków innych 
podmiotów. Sytuacj* komplikowa& dodatko-
wo fakt, i% w!Porozumieniu nieokre'lono pre-
cyzyjnie zada+ podmiotu odpowiedzialnego 
za nadzór nad realizacj) ca&ego procesu przy-
gotowania i!realizacji wizyt. Szef KPRM, który 
mia& pe&ni( ogólnie okre'lon) rol* Koordynato-
ra Porozumienia, w!rzeczywisto'ci nie realizo-
wa& zada+ w!tym zakresie, przyjmuj)c, %e obo-
wi)zek ten powinien spoczywa( na podmio-
cie zamawiaj)cym lot. W!efekcie, ca&y proces 
przygotowania i!realizacji wizyty nie by& nale-
%ycie zsynchronizowany i!przebiega& bez rze-
telnego nadzoru40.

Istotn) okoliczno'ci), która równie% mia-
&a negatywny wp&yw na proces przygotowa-
nia i!realizacji wizyt, by& zbyt pó,ny moment 
przekazywania informacji o!planowanych wizy-
tach do DSP oraz BOR oraz ich niekompletno'(. 
Bior)c pod uwag*, i% mog) wyst)pi( sytuacje, 
które wymagaj) organizacji wizyty ad hoc, NIK 
zwraca uwag*, i% taki system ich przygotowa-
nia nie mo%e by( zasad), lecz wyj)tkiem. Tym-
czasem kontrola wykaza&a, i% w!98% zbadanych 
przypadków41 zawiadomienia wp&ywaj)ce do 
KPRM nie zawiera&y kompletnych, wymaga-
nych elementów okre'lonych §!7 ust.!2 pkt!1-4 
Porozumienia, za' w!68% zbadanych przypad-
ków zawiadomienia te przes&ane zosta&y z!na-
ruszeniem terminów okre'lonych w!§!7 ust.!4 
Porozumienia. KPRM nie podejmowa&a dzia&a+ 
celem uzyskania niezb*dnych danych. W!efek-
cie, w!86% zbadanych przypadków KPRM nie 
sporz)dzi&a wymaganych Porozumieniem za-
mówie+ na wykorzystanie wojskowego spe-

18  Na potrzeb* zmian w! tym zakresie wskazywa& ju% 
w!2007 r. odpowiedzialny za organizacj* zada+ pra-
cownik KPRM, a!w tym samym roku z!propozycj) zmia-
ny porozumienia do Szefa KPRM wyst)pi& ówczesny 
Minister Obrony Narodowej.

1.  Przebadano w!tym zakresie proces przygotowania 65 
wizyt.
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cjalnego transportu lotniczego, przekazuj)c do 
DSP i!BOR jedynie niekompletne zawiadomie-
nia!z&o%one przez dysponentów lotów, które 
nie zawiera&y danych niezb*dnych do w&a'ci-
wego zorganizowania i!zabezpieczenia wizyt. 
W!efekcie DSP i!BOR by&y zmuszone uzyski-
wa( te dane w!sposób nieoficjalny42 (cz*sto tu% 
przed wizyt)) lub realizowa( swoje zadania, 
pomimo braku szeregu istotnych informacji. 

8!lutego 2011 r., tj.!ju% w!trakcie kontro-
li NIK, zosta&o zawarte nowe Porozumienie 
w!sprawie wykonywania lotów z!najwa%niej-
szymi osobami w!pa+stwie. Sygnatariuszami 
Porozumienia byli Szefowie Kancelarii Sejmu, 
Senatu, Prezydenta RP, Prezesa RM oraz Mini-
ster Obrony Narodowej, Minister Spraw We-
wn*trznych i!Administracji, Szef BOR i!Prezes 
Urz*du Lotnictwa Cywilnego. W!ocenie NIK, 
jakkolwiek nowe Porozumienie uregulowa&o 
niektóre z!istotnych kwestii (jak np.!wprowa-
dzenie ogranicze+ w!zakresie przebywania na 
pok&adzie jednego samolotu okre'lonych osób, 
obowi)zek przekazywania z!wyprzedzeniem li-
sty imiennej pasa%erów), to nie gwarantuje ono 
w&a'ciwej organizacji wizyt najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. Dlatego te% NIK wskaza&a 
na konieczno'( pilnego podj*cia prac, które 
doprowadz) do stworzenia systemu procedur 
i!zasad post*powania w!zakresie organizacji 
tego typu wizyt43. W!szczególno'ci niezb*dne 
jest precyzyjne uregulowanie i!rozgraniczenie 
kompetencji poszczególnych podmiotów wy-
konuj)cych zadania w!tym zakresie oraz usta-
nowienie rozwi)za+ organizacyjnych „wymu-
szaj)cych” realizacj* okre'lonych zada+ oraz 
mechanizmów kontrolnych, w!tym ustanowie-

1/   Np.!BOR wykorzystywa&o w!tym celu cz&onków ochro-
ny osobistej, którzy byli zobowi)zani niezw&ocznie 
przekazywa( informacje wi)%)ce si* z!przygotowy-
wan) wizyt).

10  Z!uzyskanych odpowiedzi na wyst)pienia pokontrol-
ne wynika, %e dzia&ania takie zosta&y podj*te i!obecnie 
trwaj) prace powo&anego w!tym celu zespo&u zadanio-
wego, w!sk&ad którego wchodz) przedstawiciele KPRP, 
KPRM, Kancelarii Marsza&ków Sejmu oraz Senatu, DSP, 
BOR oraz Urz*du Lotnictwa Cywilnego.

nie podmiotu, który posiada&yby wystarczaj)-
ce kompetencje koordynacyjno-nadzorcze do 
zweryfikowania prawid&owej realizacji zada+ 
zwi)zanych z!techniczno-organizacyjnym przy-
gotowaniem wizyty przez poszczególne pod-
mioty zaanga%owane w!jej realizacj*. W!oce-
nie NIK obowi)zek nadzoru i!koordynowania 
dzia&a+ w!zakresie przygotowania i!realizacji 
wszystkich wizyt osób zajmuj)cych kierowni-
cze funkcje w!pa+stwie, w!tym w!aspekcie sze-
roko rozumianego bezpiecze+stwa, spoczywa( 
powinien na Szefie KPRM. Nale%y bowiem za-
uwa%y(, i% zgodnie z!art.!29 pkt!5 ustawy o!Ra-
dzie Ministrów44 do zada+, które z!upowa%nie-
nia Prezesa Rady Ministrów realizuje Kancelaria, 
nale%y m.in. koordynacja wspó&dzia&ania Rady 
Ministrów i!Prezesa Rady Ministrów z!Sejmem 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej i!innymi organami pa+stwowymi. Na-
le%a&oby równie% rozwa%y( rang* i!szczegó&o-
wo'( zapisów dotycz)cych kompetencji koor-
dynacyjno – nadzorczych, gdy% jak wykaza&a 
kontrola, unormowanie tych kwestii w!prze-
pisach prawnych o!charakterze ogólnym oraz 
w!Porozumieniu, nie stanowi&o wystarczaj)cej 
podstawy do zapewnienia w&a'ciwej realizacji 
zada+ w!tym zakresie45.

3.2.2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

3.2.2.1 Realizacja przez KPRM obowi)zku 
ustalania limitów dysponowania 
WSTL na potrzeby osób 
uprawnionych

Zgodnie z!§!6 Porozumienia do!zakresu 
obowi)zków Szefa KPRM nale%a&o m.in. co-
roczne ustalanie, w!porozumieniu z!Ministrem 
Obrony Narodowej, limitów dysponowania 
WSTL na!potrzeby osób uprawnionych, w!uj*-

11  Dz.U. z!2003 Nr!24, poz. 199 ze zm.

12  Przyk&adowo - Szef KPRM w!z&o%onych do wyst)pienia 
pokontrolnego zastrze%eniach negowa& konieczno'( 
realizacji zapisanych w!Porozumieniu zobowi)za+, jako 
niemaj)cych waloru normatywnego.
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ciu godzinowym i!finansowym. W!przypadku 
wykorzystania &)cznego limitu Szef KPRM mia& 
uzgodni( ze stronami Porozumienia wysoko'( 
dodatkowych, niezb*dnych 'rodków oraz po-
informowa( o!tym Ministra Obrony Narodo-
wej. Szef KPRM nie wywi)zywa& si*, w!okresie 
obj*tym kontrol), z!tych obowi)zków. Sprawy 
zwi)zane z!ustalaniem przez Szefa KPRM limi-
tów dysponowania WSTL, wynikaj)ce z!Poro-
zumienia, nie zosta&y przypisane do realizacji 
%adnej z!komórek organizacyjnych KPRM, ani 
te% powierzone do wykonania i!realizacji pra-
cownikom KPRM. Nie funkcjonowa&y %adne 
pisemne procedury w!zakresie zasad i!trybu 
ustalania ww.!limitów. W!tej sytuacji, w!latach 
2005-2010, limity dysponowania przez strony 
Porozumienia WSTL z!konieczno'ci okre'la-
ne by&y przez Ministra Obrony Narodowej46, 
a!Szef KPRM otrzymywa& jedynie informacje 
o!limitach przyznanych poszczególnym stro-
nom Porozumienia. Ustalono jednak%e, %e 
w!2006 i!2008 r. Szef KPRM nie dysponowa& 
nawet wiedz) na temat limitów dysponowa-
nia WSTL przyznanych innym stronom Porozu-
mienia, natomiast w!2006 r. nie pozyska& tak%e 
informacji o!limitach przyznanych Prezesowi 
Rady Ministrów. Uniemo%liwia&o mu to reali-
zacj* obowi)zku monitoringu wykorzystania 
WSTL, wynikaj)cego z!tre'ci Porozumienia, 
w!szczególno'ci z!§!5 ust.!1 oraz §!6 tego doku-
mentu. Szef KPRM nie realizowa& równie% obo-
wi)zku okre'lonego §!6 ust.!3 Porozumienia, 
dotycz)cego trybu zwi*kszenia limitów oraz 
nierzetelnie realizowa& obowi)zek ewidencjo-
nowania wykorzystania WSTL okre'lony w!§!10 
Porozumienia.

Kontrola prowadzona w!36 SPLT wykaza-
&a, i% niew&a'ciwe okre'lenie limitów oraz ich 
przekraczanie w!trakcie roku mia&o negatywny 
wp&yw na realizacj* przez 36 SPLT zada+, a!w 
szczególno'ci na przebieg procesu szkolenia 
cz&onków za&óg lataj)cych. W!kolejnych latach 
wzrasta& udzia& lotów dyspozycyjnych w!ogól-

13  Za po'rednictwem DSP.

nej liczbie lotów, a!odbywa&o si* to kosztem 
realizacji szkole+. Zwi*ksza&o si* równie% ob-
ci)%enie poszczególnych za&óg47.

3.2.2.2 Realizacja przez KPRM zada+ 
w!zakresie koordynacji 
wykorzystania wojskowego 
specjalnego transportu lotniczego 
przez osoby uprawnione 

W Porozumieniu okre'lono zasady maj)-
ce na celu w&a'ciwe dysponowanie statkami 
powietrznymi WSTL przez uprawnione oso-
by. Koordynatorem prawid&owej realizacji Po-
rozumienia ustanowiono Szefa KPRM. Do!za-
kresu obowi)zków Koordynatora nale%a&o m.in. 
sporz)dzanie - na podstawie sk&adanych przez 
Kancelari* Prezydenta RP, Kancelari* Marsza&-
ka Sejmu i!Kancelari* Marsza&ka Senatu zawia-
domie+ o!potrzebie wykorzystania WSTL - za-
mówie+ oraz przekazywanie ich w&a'ciwym 
podmiotom odpowiedzialnym za prawid&owe 
przygotowanie lotów (§!7 ust.!6 Porozumienia).

W wyniku badania dokumentacji 65 zawia-
domie+ o!potrzebie wykorzystania WSTL!z&o-
%onych do Szefa KPRM, jako Koordynatora Po-
rozumienia ustalono, i%:

1) w 64 przypadkach (98%) zawiadomienia, 
na podstawie których Koordynator Po-
rozumienia mia& obowi)zek sporz)dza( 
zamówienie i!przesy&a( je DSP i!Szefowi 
BOR, a!tak%e do wiadomo'ci dowódcy 
36 SPLT, nie zawiera&y kompletnych, wy-
maganych elementów okre'lonych §!7 
ust.!2 pkt!1-4 Porozumienia48, a!w 44 przy-
padkach (68%) zawiadomienia te prze-
s&ane zosta&y z!naruszeniem terminów 
okre'lonych w!§!7 ust.!4 Porozumienia49. 

14  Kwestia ta zosta&a szczegó&owo opisana w!pkt!3.2.4.2. 
Informacji, na str. 37.

15  Brakowa&o np.!wskazania lotniska startu i!l)dowania 
samolotu.

17  Wyst)pi&y przypadki, i% zawiadomienia, które powinny 
by( przes&ane do Szefa KPRM w!terminie mo%liwie nie 
krótszym ni% 10 dni (w przypadku lotu zagranicznego) 
wp&ywa&y do KPRM na dzie+ przed wylotem lub nawet 
w!dniu wylotu.
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Pomimo ich niekompletno'ci, Szef KPRM 
oraz pracownicy KPRM nie podejmo-
wali %adnych dzia&a+ w!celu uzyskania, 
w!terminach okre'lonych w!Porozumie-
niu, niezb*dnych danych i!informacji 
umo%liwiaj)cych rzetelne sporz)dzenie 
zamówie+ na poszczególne loty;

2)  w!56 przypadkach (86%) Szef KPRM, nie 
sporz)dzi& zamówie+ na wykorzystanie 
WSTL, przekazuj)c do DSP i!BOR jedynie 
niekompletne zawiadomienia!z&o%one 
przez dysponentów lotów, które nie za-
wiera&y danych niezb*dnych do w&a'ci-
wego zorganizowania przelotów;

3) w czterech przypadkach (6%) Szef KPRM 
sporz)dzi& zamówienie na wykorzystanie 
WSTL nie zawieraj)ce informacji dotycz)-
cych odpowiednio lotniska l)dowania 
i!startu w!drodze powrotnej, lotniska 
startu, godziny startu i!l)dowania oraz 
lotniska l)dowania;

4) w jednym przypadku Szef KPRM odmówi& 
sporz)dzenia zamówienia.

Skutkiem powy%szego, niezb*dne dane 
dotycz)ce planowanego lotu (np.!liczba osób, 
wskazanie lotniska startu i!l)dowania, wska-
zanie daty i!godziny startu i!l)dowania) oraz 
zabezpieczenia wizyty, uzgadniane by&y cz*-
sto przez inne podmioty w!czasie bezpo'red-
nio poprzedzaj)cym wylot. W!ocenie NIK, ww. 
przypadki niew&a'ciwej organizacji lotów mo-
g&y rzutowa( na zapewnienie ich bezpiecze+-
stwa. Wskazuj) one równie% na brak wspó&pra-
cy pomi*dzy KPRM a!uprawnionymi wniosko-
dawcami i!podmiotami w&a'ciwymi w!zakresie 
prawid&owego przygotowania wyjazdów osób 
uprawnionych. 

Porozumieniem z!15!grudnia 2004 r. Szef 
KPRM przyj)& na siebie tak%e obowi)zek pro-
wadzenia ewidencji zawiadomie+, sk&adanych 
zamówie+ oraz ewidencji wykonanych lotów. 

NIK zbada&a kompletno'( danych w!ewi-
dencji zawiadomie+, sk&adanych zamówie+ 

oraz wykonanych lotów w!94 sprawach, w!któ-
rych KPRM realizowa&a zadania wynikaj)ce 
z!Porozumienia oraz zarz)dze+ Szefa KPRM, 
w!zwi)zku ze!z&o%onymi zawiadomieniami 
i!wnioskami o!potrzebie wykorzystania WSTL 
i!ustali&a, i%!ww. ewidencja, maj)ca s&u%y( m.in. 
zapewnieniu w&a'ciwej koordynacji i!monito-
ringowi wykorzystania WSTL przez wszystkie 
uprawnione osoby i!instytucje, by&a prowadzo-
na w!sposób nierzetelny i!nie zawiera&a wszyst-
kich danych wymaganych Porozumieniem. Bra-
ki te dotyczy&y mi*dzy innymi: 

– daty i!godziny odlotu oraz przylotu,

– liczby pasa%erów, 

– trasy przelotu.

NIK stwierdzi&a te nieprawid&owo'ci w!72!przy-
padkach (77%), w!tym:

– w!44 przypadkach (47%) ewidencja nie 
zawiera&a wszystkich koniecznych da-
nych50,

– w!28 przypadkach (30%) dane wpro-
wadzone do ewidencji by&y rozbie%ne 
z!danymi zawartymi we wnioskach sk&a-
danych przez podmioty uprawnione. 

Z wyja'nie+ pracownika KPRM odpowie-
dzialnego za prowadzenie ewidencji wynika, 
%e przyczynami niezgodno'ci danych wprowa-
dzonych do ewidencji ze!stanem faktycznym 
i!posiadan) dokumentacj) by&y b&*dy pisarskie, 
nieuwzgl*dnienie danych przekazywanych 
w!wielokrotnie modyfikowanych zawiadomie-
niach czy wnioskach, a!tak%e ogromna dynami-
ka zmian na etapie przygotowywania i!realizo-
wania wizyt z!udzia&em najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie, co nie pozwala&o na natychmia-

28  W! ewidencji nie odnotowano: liczby pasa%erów 
(32 przypadki), godzin odlotu i! przylotu statku 
powietrznego oraz liczby pasa%erów (7 przypadków), 
liczby pasa%erów i!godziny przylotu statku powietrz-
nego (1 przypadek), liczby pasa%erów i!godziny odlotu 
statku powietrznego (1 przypadek), godziny przylotu 
i!odlotu statku powietrznego (1 przypadek), daty przy-
lotu statku powietrznego (1 przypadek), daty i!godziny 
przylotu statku powietrznego (1 przypadek).
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stowe odzwierciedlenie w!ewidencji nowych 
danych dotycz)cych lotów specjalnych. Nie-
podejmowanie przez KPRM dzia&a+ w!celu za-
pewnienia sobie niezb*dnych danych i!infor-
macji od dysponentów lotów umo%liwiaj)cych 
rzetelne sporz)dzenie zamówie+ na poszcze-
gólne loty, niewywi)zywanie si* w!wi*kszo'ci 
przypadków z!obowi)zku sporz)dzania zamó-
wie+ na wykorzystanie WSTL oraz nierzetelne 
prowadzenie ewidencji 'wiadcz), i% KPRM nie 
zapewni&a w&a'ciwej koordynacji i!monitorin-
gu wykorzystania WSTL51. 

Ustalono, i%!w!okresie obj*tym kontrol) ca-
&o'( zada+ zwi)zanych z!koordynacj) i!zleca-
niem us&ug z!wykorzystaniem WSTL w!kraju 
i!za granic) dla osób upowa%nionych zosta-
&a przypisana jednemu pracownikowi KPRM, 
zatrudnionemu w!Wydziale Recepcyjno-Pro-
tokolarnym Biura Dyrektora Generalnego na 
stanowisku Radcy Szefa KPRM. W!okresie ob-
j*tym kontrol) wyst)pi&y 1584 przypadki zle-
cenia przez KPRM Dowódcy Si& Powietrznych 
oraz Szefowi BOR us&ug w!zakresie wykorzysta-
nia WSTL w!lotach zagranicznych i!krajowych 
przez osoby uprawnione. Oznacza to, %e rocz-
nie realizowa& on 'rednio dzia&ania zwi)zane 
z!przygotowaniem 264 lotów52. Wyniki kontro-

2.  W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Szef KPRM 
poinformowa&, i% zgodnie z!Instrukcj) organizacji lotów 
oznaczonych statusem HEAD w!lotnictwie Si& Zbroj-
nych RP z!lutego 2012 r., za okre'lenie limitu dyspo-
nowania WSTL odpowiada Minister Obrony Narodo-
wej, a!za prowadzenie ewidencji lotów Dowódca Si& 
Powietrznych. Jednocze'nie, zgodnie z!przygotowy-
wanym porozumieniem Szef KPRM ma przesta( pe&ni( 
funkcj* koordynatora (jedynie w!przypadku proble-
mów z!realizacj) lotu w!przypadku np.!nak&adania si* 
terminów Szef KPRM b*dzie zobowi)zany do podj*cia 
stosownych dzia&a+).

2/  Do zada+ tego pracownika nale%a&o w!szczególno'ci:
-  ustalanie z!uprawnionymi wnioskodawcami szcze-

gó &owych danych dotycz)cych wykorzystania 
WSTL, w!tym okre'lenia odpowiedniego typu statku 
powietrznego, miejsc startów i!l)dowa+, czasów trwa-
nia przelotów, liczby pasa%erów i!personelu pok&ado-
wego, 

-  zg&aszanie do DSP, BOR, 36 SPLT zamówie+ zawiera-
j)cych uzgodnione dane konieczne do sprawnego 
i!terminowego przygotowania oraz realizacji wizyt 
krajowych i!zagranicznych z!wykorzystaniem WSTL, 

li wskazuj), i% przydzielenie powy%szych obo-
wi)zków tylko jednej osobie nie gwarantowa-
&o prawid&owej realizacji zada+ na&o%onych na 
KPRM Porozumieniem, zwi)zanych z!koordyna-
cj) i!zlecaniem us&ug w!zakresie wykorzystania 
WSTL oraz prowadzeniem ewidencji. 

3.2.2.3 Odmowa wykorzystania WSTL 
oraz zlecanie us&ug 
z!wykorzystaniem WSTL 
na rzecz osób nieuprawnionych 
do korzystania z!tego transportu

W toku kontroli ustalono, %e w!okresie obj*-
tym kontrol), w!jednym przypadku Szef KPRM 
odmówi& prawa do skorzystania z!WSTL pod-
miotowi uprawnionemu, tj.!Prezydentowi RP, 
dla którego w!dniu 15!pa,dziernika 2008 r. 
Kancelaria Prezydenta!z&o%y&a do Szefa KPRM 
zawiadomienie o!potrzebie wykorzystania 
dwóch samolotów JAK-40, w!zwi)zku z!plano-
wanym przelotem Prezydenta RP do Brukseli. 
Odmowa nast)pi&a, pomimo i% 36 SPLT dys-
ponowa& maszynami gotowymi do wykonania 
takiego zadania. Szef KPRM uzna& to zawiado-
mienie za bezzasadne, mimo i% - zgodnie z!Po-
rozumieniem - nie mia& podstaw do dokonania 
takiej odmowy. W!z&o%onych na t* okoliczno'( 

-  prowadzenie ewidencji wszelkich sk&adanych wnio-
sków dotycz)cych lotów specjalnych, umo%liwiaj)ce 
koordynacj* i!monitoring wykorzystania tego typu 
transportu przez wszystkie uprawnione osoby i!insty-
tucje.

 Ponadto, na ww. pracownika na&o%ono tak%e zadanie 
inicjowania, w!porozumieniu z!kierownictwem KPRM, 
wnioskodawcami i!wykonawcami przelotów specjal-
nych, nowych rozwi)za+ w!zakresie usprawniania pro-
cedur koordynuj)cych wykorzystanie WSTL. W!zakresie 
obowi)zków tego pracownika, jako przyk&ad podejmo-
wanych przez niego dzia&a+ samodzielnych, wskazano 
m.in. uzgodnienia wykorzystywania statków powietrz-
nych przez wnioskodawców, interpretacj* zapisów 
istniej)cych procedur, opracowanie wytycznych oraz 
monitorowanie i!za%egnywanie sytuacji konfliktowych 
(uzgadniania zasad pierwsze+stwa wykorzystywania 
statków powietrznych). W!przypadkach nieobecno'ci 
ww. pracownika w!pracy, zadania wynikaj)ce z!zakre-
su jego obowi)zków dotycz)ce koordynacji i!zlecania 
us&ug w!zakresie WSTL realizowali pracownicy KPRM, 
niemaj)cy przypisanych w!zakresach obowi)zków tych 
zada+.
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wyja'nieniach Szef KPRM wskaza&, i% w!tym 
przypadku jego decyzja by&a podj*ta nie na 
gruncie Porozumienia, a!w zwi)zku z!w)tpli-
wo'ciami natury konstytucyjnej dotycz)cymi 
reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej 
na forum Rady Europejskiej. Nale%y jednak%e 
zauwa%y(, i% %adne przepisy prawa nie wska-
zuj) Szefa KPRM, jako organu w&a'ciwego do 
rozstrzygania sporów kompetencyjnych po-
mi*dzy konstytucyjnymi organami pa+stwa, 
w!tym sporów co do zakresu uprawnie+ Prezy-
denta RP. W!ocenie NIK, zgodnie z!obowi)zuj)-
cymi ówcze'nie regulacjami, Szef KPRM móg& 
jedynie odmówi( sporz)dzenia zamówienia na 
wykorzystanie WSTL w!sytuacji nieotrzymania 
kompletnego (tj.!zgodnego z!§!7 ust.!2 Poro-
zumienia) zawiadomienia, wyst*puj)c jedno-
cze'nie o!jego uzupe&nienie. Tym samym Szef 
KPRM przekroczy& swoje uprawnienia wynika-
j)ce z!Porozumienia. 

Ponadto w! toku kontroli ustalono, i% 
w!17!spo'ród 94 spraw obj*tych badaniem 
(18%)53, Szef KPRM i!upowa%nieni przez niego 
pracownicy, niezgodnie z!zapisami Porozumie-
nia, zlecili wykonanie us&ug przewozowych na 
rzecz osób nieuprawnionych54. W!Porozumie-
niu przyj*to, %e z!WSTL korzystaj): Prezydent 
RP, Marsza&kowie Sejmu RP i!Senatu RP oraz 
Prezes RM. Jednocze'nie tylko te osoby, a!nie 
Szef KPRM, mog&y wskaza( inne osoby zaj-
muj)ce kierownicze stanowiska pa+stwowe, 
uprawnione do korzystania z!WSTL dla celów 
zwi)zanych z!wykonywaniem obowi)zków 
s&u%bowych. 

20  Jednej w!2005 r., czterech w!2006 r., siedmiu w!2007 r., 
jednej w!2008 r. oraz po dwóch w!2009 i!2010 r.

21  Byli to m.in. ministrowie, wiceministrowie, Komisarz 
m.st. Warszawy, kombatanci.

3.2.2.4 Realizacja przez KPRM zada+ 
w!zakresie organizacji wyjazdów 
zagranicznych Prezesa 
i!Wiceprezesów Rady Ministrów 
z!wykorzystaniem WSTL

Zadania Szefa KPRM i!KPRM zwi)zane z!or-
ganizacj) wyjazdów Prezesa Rady Ministrów 
oraz osób zajmuj)cych kierownicze stanowi-
ska w!KPRM zosta&y zawarte w!zarz)dzeniach 
Szefa KPRM55, które regulowa&y m.in. tryb przy-
gotowania i!organizacj* wyjazdów zagranicz-
nych dla tych osób. Zgodnie z!postanowienia-
mi ww. zarz)dze+, dyrektor komórki organiza-
cyjnej KPRM, odpowiedzialnej merytorycznie 
za wyjazd zobowi)zany by& przedstawia( - za 
po'rednictwem Dyrektora Generalnego KPRM 
- z!co najmniej trzytygodniowym wyprzedze-
niem Szefowi KPRM, do akceptacji, wniosek 
w!sprawie wyjazdu zagranicznego. Dane, które 
mia& zawiera( wniosek, zosta&y enumeratywnie 
okre'lone w!za&)cznikach do ww. zarz)dze+. 
Wskazana w!zarz)dzeniach komórka organi-
zacyjna KPRM, po otrzymaniu zatwierdzone-
go wniosku, zobowi)zana by&a podj)( m.in. 
w!porozumieniu z!MSZ i!BOR, czynno'ci orga-
nizacyjno-techniczne zwi)zane z!uruchomie-
niem przelotów samolotami specjalnymi lub 
rezerwacj) i!zakupem biletów lotniczych. Za-
mówienie na wykorzystanie WSTL, po!przepro-
wadzeniu procedury wnioskowej, okre'lonej 
w!zarz)dzeniach Szefa KPRM (która ko+czy&a 
si* akceptacj) Szefa KPRM), powinno by( sk&a-
dane do BOR, DSP oraz do wiadomo'ci 36 SPLT 
w!trybie okre'lonym w!Porozumieniu.

W latach 2005-2010 zorganizowano 136 
takich wizyt. Szczegó&owym badaniem ob-
j*to 29 wizyt56, tj.!21,3% ogólnej liczby wizyt 

22  By&y to m.in. zarz)dzenia nr!3/2004, 19/2006, 14/2009 
w!sprawie s&u%bowych wyjazdów zagranicznych osób 
zajmuj)cych kierownicze stanowiska pa+stwowe 
w!Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Gene-
ralnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz osób 
im towarzysz)cych.

23  Wszystkie wizyty zbadano w!zakresie prawid&owo'ci 
przestrzegania procedur obowi)zuj)cych w! KPRM 
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zagranicznych organizowanych przez KPRM. 
We wszystkich zbadanych przypadkach wnio-
ski w!sprawie wyjazdu zagranicznego zosta-
&y sporz)dzone rzetelnie i!zgodnie ze wzorem 
wniosku okre'lonym w!za&)czniku do zarz)-
dze+ Szefa KPRM, tj.!zawiera&y one wszystkie 
konieczne dane (dotycz)ce m.in. charakteru 
wyjazdu, miejscowo'ci, daty i!godziny wyjaz-
du i!przyjazdu, sk&adu delegacji oraz wykazu 
osób towarzysz)cych). Stwierdzono jednak, i% 
w!27 sprawach (93,1%) nie zosta& zachowany 
termin!z&o%enia wniosku przez dyrektora DSZ, 
na trzy tygodnie przed wyjazdem, w!sprawie 
wyjazdu zagranicznego do akceptacji Szefa 
KPRM, co by&o niezgodne z!§!2 ust.!1 zarz)dze+ 
Szefa KPRM. Ustalono tak%e, %e w!17 sprawach 
(59%) zamówienia na wykorzystanie WSTL zo-
sta&y sporz)dzone przez pracowników Biura 
Dyrektora Generalnego KPRM (poprzednio 
przez pracowników Biura Administracyjnego) 
przed otrzymaniem zaakceptowanego przez 
Szefa KPRM wniosku, a!wi*c z!naruszeniem §!4 
ust.!1 zarz)dze+ Szefa KPRM. Zgodnie z!tym 
przepisem Biuro Administracyjne KPRM (a od 
20!maja 2009 r. Wydzia& Recepcyjno-Protoko-
larny w!BDG KPRM), dopiero po otrzymaniu 
zatwierdzonego wniosku, mog&o podejmowa( 
czynno'ci organizacyjno-techniczne zwi)zane 
z!uruchomieniem przelotów samolotami spe-
cjalnymi w!porozumieniu z!MSZ, BOR oraz za-
interesowan) komórk) organizacyjn). W!zarz)-
dzeniach dopuszczono wprawdzie odst*pstwo 
od wskazanych wy%ej terminów w!sytuacjach 
wyj)tkowych, których nie mo%na by&o wcze-
'niej przewidzie(, ale w!praktyce dopuszczane 
w!wyj)tkowych przypadkach odst*pstwo od 
przyj*tych regu& sta&o si* norm), za' zak&ada-

(Zarz)dze+ Szefa KPRM) zwi)zanych z! przygoto-
waniem wniosków oraz sporz)dzaniem zamówie+, 
natomiast prób* 24 wizyt zagranicznych Prezesa RM 
– wybranych w!sposób losowy – zbadano dodatkowo 
w!zakresie organizacji spotka+ koordynacyjnych, misji 
przygotowawczych, opracowania programów wizyt, 
wspó&pracy KPRM z!MSZ i!innymi instytucjami zaan-
ga%owanymi w!organizacj* wizyty.

na norma nabra&a charakteru incydentalnego. 
Szef KPRM nie przedstawi& %adnych dowodów 
uzasadniaj)cych uznanie ww. spraw, jako sy-
tuacji wyj)tkowych. Nale%y podkre'li(, i% przy-
j*ty w!zarz)dzeniach termin!z&o%enia wniosku 
w!sprawie wyjazdu zagranicznego mia& umo%-
liwi( jego rzetelne przygotowanie i!terminowe 
sporz)dzenie zamówienia na wykorzystanie 
WSTL oraz przekazanie go DSP, 36 SPLT i!BOR 
w!terminie umo%liwiaj)cym w&a'ciwe przygo-
towanie wizyty24.

We wszystkich przypadkach, w!których 
organizatorem wizyty by&a KPRM, sporz)dzo-
no programy wizyt i!przekazano je do MSZ. 
Jednak%e NIK stwierdzi&a, i% tylko w!czterech 
przypadkach na 22 obj*te badaniem (18%)58, 
na etapie przygotowa+ wizyt odby&y si* spo-
tkania koordynacyjne. Przyczyn) tego, jak wy-
ja'nili pracownicy KPRM, by& fakt, %e za orga-
nizacj* takich spotka+ odpowiedzialny jest 
MSZ59. Ustalono równie%, %e tylko w!dwóch 
przypadkach zosta&y przeprowadzone misje 
przygotowawcze (rekonesanse) przed plano-
wanymi wyjazdami zagranicznymi. Nieorgani-
zowanie spotka+ koordynacyjnych pomi*dzy 
podmiotami uczestnicz)cymi w!przygotowa-
niu wizyty, a!tym bardziej nieprzeprowadzanie 
misji przygotowawczych w!pa+stwach, w!któ-
rych planowane by&y wizyty mia&y wp&yw na 

24  W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Szef KPRM 
poinformowa&, i% celem wyeliminowania stwierdzo-
nych nieprawid&owo'ci wprowadzono zmiany w!regu-
laminach komórek organizacyjnych KPRM zaanga%o-
wanych w!organizacj* lotów najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie oraz opracowano i!wdro%ono zarz)dzenie 
nr!19 Szefa KPRM z!dnia 1!grudnia 2011 r. zmieniaj)ce 
zarz)dzenie w!sprawie s&u%bowych wyjazdów zagra-
nicznych osób zajmuj)cych kierownicze stanowiska 
pa+stwowe w!KPRM, Dyrektora Generalnego KPRM 
oraz osób im towarzysz)cych.

25  Pozosta&e przypadki z!29 lotów obj*tych badaniem 
dotyczy&y wylotów nag&ych, organizowanych ad hoc 
lub lotów na rzecz osób spoza KPRM.

27  Odmienne stanowisko w!tej kwestii zaj*&o MSZ, które 
wskazywa&o na wiod)c) rol* kancelarii najwa%niej-
szych osób w!pa+stwie. W!ocenie NIK rozbie%no'ci 
w!tak kluczowej kwestii potwierdzaj) chaos kompe-
tencyjny, jaki wyst*powa& przy organizacji wizyt naj-
wa%niejszych osób w!pa+stwie.
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przep&yw informacji mi*dzy tymi podmiotami, 
a!przez to na prawid&owe przygotowanie wi-
zyt. W!ocenie NIK, jakkolwiek nie ka%da wizy-
ta musi by( poprzedzona przeprowadzeniem 
misji przygotowawczej, to jednak%e ka%dora-
zowo kwestia ta powinna zosta( rozwa%ona na 
etapie planowania wizyty, a!decyzja w!tej spra-
wie powinna by( podj*ta po przeanalizowaniu 
wszelkich okoliczno'ci zwi)zanych z!charakte-
rem i!specyfik) planowanej wizyty.

W okresie obj*tym kontrol) w!KPRM nie zo-
sta&y opracowane pisemne procedury na!wy-
padek wyst)pienia nieprzewidzianych zda-
rze+ losowych w!trakcie wizyt zagranicznych 
Prezesa RM. Z!uzyskanych wyja'nie+ wynika-
&o, %e regulowanie osobn) procedur) relacji 
i!wspó&pracy osób znajduj)cych si* w!tym sa-
mym miejscu i!czasie by&oby niecelowe i!nie-
skuteczne, zw&aszcza %e w!KPRM nie odnoto-
wywano problemów we wspó&pracy z!w&a'ci-
wymi s&u%bami w!zakresie organizacji wizyt za-
granicznych Prezesa RM. Brak przygotowania 
takich procedur, które obejmowa&yby katalog 
najbardziej prawdopodobnych zdarze+ nad-
zwyczajnych wraz z!opisem rodzaju czynno-
'ci, które nale%y w!danej sytuacji podj)(, a!tak-
%e przypisaniem ich do realizacji odpowied-
nim podmiotom i!komórkom organizacyjnym 
mo%e, zdaniem NIK, utrudnia( w&a'ciw) wspó&-
prac* i!koordynacj* dzia&a+ pomi*dzy KPRM 
a!podmiotami zaanga%owanymi w!organizacj* 
danej wizyty, w!sytuacji wyst)pienia zdarze+ 
nadzwyczajnych60.

3.2.2.5 Przygotowanie wizyty Prezydenta RP 
w!Smole+sku 10!kwietnia 2010 r.

Badaj)c przygotowanie wizyty Prezydenta 
RP w!Smole+sku w!dniu 10!kwietnia 2010 r. NIK 
ustali&a, %e Kancelaria Prezydenta RP przes&a-
&a faksem do KPRM trzy zawiadomienia o!po-
trzebie wykorzystania WSTL, o!których mowa 

38   W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Szef KPRM 
poinformowa& o!podj*ciu, we wspó&pracy z! innymi 
podmiotami, dzia&a+ w!celu wypracowania niezb*d-
nych procedur. 

w!§!7 ust.!1 Porozumienia. Zosta&y one wys&a-
ne w!dniach 3, 9 i!30!marca 2010 r., tj.!z zacho-
waniem terminu okre'lonego w!§!7 ust.!4 Po-
rozumienia. Zawiadomienia te nie zawiera&y 
jednak wszystkich wymaganych elementów 
okre'lonych w!§!7 ust.!2 pkt!1-3 Porozumienia61. 
Pomimo tego Szef KPRM nie podj)& jakichkol-
wiek dzia&a+ zmierzaj)cych do uzupe&nienia 
tych danych. Nie sporz)dzi& te% wymaganego 
zamówienia na realizacj* tego lotu62. Z!wyja-
'nie+ pracownika KPRM zajmuj)cego si* m.in. 
t) spraw) wynika&o, %e przyj*t) praktyk) by&o 
jedynie przekazywanie otrzymanych od dyspo-
nentów zawiadomie+ do wiadomo'ci DSP, Sze-
fa BOR, Dowódcy 36 SPLT i!MON, a!dysponen-
ci lotów szczegó&owe informacje przekazywali 
bezpo'rednio tym instytucjom. W!ocenie NIK, 
akceptacja dla stosowania takiej praktyki po-
wodowa&a, %e Szef KPRM nie posiada& danych 
i!informacji niezb*dnych do prawid&owej ko-
ordynacji dzia&a+ w!zakresie organizacji lotów, 
co z!kolei mia&o negatywny wp&yw na prze-
bieg przygotowania wizyt przez 36 SPLT i!BOR.

3.  Zgodnie z!§!7 ust.1 pkt!2 Porozumienia zawiadomienie 
powinno zawiera( dat* i!godzin* odlotu oraz powro-
tu, dysponenta i!liczb* osób towarzysz)cych, lotnisko 
(l)dowisko) startu i!l)dowania, rodzaj statku powietrz-
nego.

3/  W!przypadku wizyty Premiera RP w!Smole+sku i!Katy-
niu 7!kwietnia 2010 r., wniosek w!sprawie wyjazdu 
zagranicznego zosta& sporz)dzony zgodnie ze wzorem 
okre'lonym w!za&)czniku do zarz)dzenia Szefa KPRM 
z!dnia 20!maja 2009 r. Kontrola wykaza&a jednak, %e nie 
zachowano, wymaganego §!2 ust.!1 ww. zarz)dzenia, 
trzytygodniowego terminu na!z&o%enie do akceptacji 
Szefa KPRM powy%szego wniosku. Wniosek ten wp&y-
n)& do Sekretariatu Prezesa RM w! dniu 6! kwietnia 
2010 r., tj.!jeden dzie+ przed wyjazdem zagranicznym. 
Ustalono tak%e, %e zamówienie o! potrzebie wyko-
rzystania WSTL na ten przelot zosta&o sporz)dzone 
1!kwietnia 2010 r., tj.!5 dni przed otrzymaniem zaak-
ceptowanego przez Szefa KPRM ww. wniosku, a!wi*c 
z!naruszeniem §!4 ust.!1 ww. zarz)dzenia. Zamówienie, 
które zosta&o przekazane m.in. do DSP i!Szefa BOR nie 
zawiera&o wskazania lotniska (l)dowiska) startu i!l)do-
wania, a!jedynie tras* przelotu. NIK zwraca uwag*, %e 
zmiana godziny startu jednego z!samolotów obs&u-
guj)cych delegacj* wraz ze zmian) listy pasa%erów 
zosta&y dokonane 6!kwietnia 2010 r. W!ocenie NIK, 
dokonywanie zmian w! przeddzie+ wylotu, mog&o 
mie( negatywny wp&yw na zapewnienie sprawnego 
przebiegu przelotu.
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3.2.3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

3.2.3.1 Procedury przygotowania wyjazdów 
zagranicznych Prezydenta RP 
i!Prezesa Rady Ministrów

W regulaminach organizacyjnych i!zakre-
sach czynno'ci przypisano poszczególnym 
komórkom organizacyjnym Ministerstwa i!ich 
pracownikom zadania w!zakresie przygoto-
wywania wizyt zagranicznych. Wprowadzo-
no równie% Instrukcj* Nr!2 Dyrektora General-
nego S&u%by Zagranicznej z!22!kwietnia 2008!r. 
w!sprawie rodzajów, trybu przygotowywania 
i!struktury materia&ów opracowywanych w!re-
sorcie spraw zagranicznych dla Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw 
Zagranicznych w!zwi)zku z!wizytami mi*dzy-
narodowymi63 (zwan) dalej Instrukcj) Nr!2). 
W!powy%szych dokumentach nie uj*to jednak-
%e szeregu procedur niezb*dnych dla w&a'ci-
wej organizacji wizyt. Cz*'( dzia&a+, dotycz)-
cych przygotowania protokolarno-logistycz-
nego wizyt, wspó&pracy z!innymi podmiota-
mi przygotowuj)cymi i!realizuj)cymi wizyty, 
mechanizmów kontrolnych w!ramach procesu 
przygotowa+ oraz sposobu dokumentowania 
poszczególnych czynno'ci tego procesu, pro-
wadzona by&a w!ca&ym okresie obj*tym kon-
trol) na podstawie wypracowanego katalogu 
„dobrych praktyk”64. W!szczególno'ci nie zosta-
&y opracowane procedury dotycz)ce uzyskiwa-
nia zezwole+ dyplomatycznych na przelot i!l)-
dowanie polskich samolotów za granic) oraz 
przeprowadzania rekonesansów, które maj) 
istotny wp&yw na poziom bezpiecze+stwa naj-
wa%niejszych osób w!pa+stwie. Jak wykaza&a 

30  Dz. Urz. MSZ Nr! 2, poz. 101. Ww. Instrukcja wesz&a 
w!%ycie w!dniu 7!maja 2008 r.

31  Wynikaj)cych z!utartej praktyki dzia&ania oraz z!zasad 
okre'lonych w!Protokole dyplomatycznym. W!odpo-
wiedzi na wyst)pienie pokontrolne Minister Spraw 
Zagranicznych poinformowa& o! przeprowadzeniu 
analizy obowi)zuj)cych w!MSZ procedur oraz stoso-
wanych „dobrych praktyk” w!zakresie przygotowywa-
nia wizyt zagranicznych Prezydenta RP i!Prezesa Rady 
Ministrów oraz podj*ciu prac nad kompleksowym 
uregulowaniem systemu organizacji wizyt. 

kontrola, brak formalnego obowi)zku realiza-
cji tych zada+, mia& negatywny wp&yw na ich 
realizacj*65.

3.2.3.2 Uzyskiwanie zezwole+ 
dyplomatycznych na przeloty 
i!l)dowanie polskich samolotów 
za granic)

W latach 2005–2010 nie obowi)zywa&y 
w!MSZ %adne formalne zasady i!procedury 
dotycz)ce podzia&u zada+ i!wspó&pracy mi*-
dzy podmiotami uczestnicz)cymi w!procesie 
uzyskiwania zezwole+ dyplomatycznych na 
przeloty i!l)dowania polskich samolotów spe-
cjalnych za granic), tj.!mi*dzy Central) MSZ, 
placówkami dyplomatycznymi, 36 SPLT, Sze-
fostwem S&u%by Ruchu Lotniczego SZ RP oraz 
– od drugiej po&owy 2010 r. – przewo,nikiem 
cywilnym EuroLOT S.A. Zgodnie z!przyj*t) 
praktyk), w!okresie obj*tym kontrol) uzyski-
wanie ww.!zezwole+ nale%a&o do zada+ pla-
cówek dyplomatycznych. Placówki podejmo-
wa&y dzia&ania w!celu uzyskania zezwole+ po 
otrzymaniu wniosku bezpo'rednio od 36 SPLT 
lub SSRL SZ RP, a!informacja o!efektach tych 
dzia&a+ przekazywana by&a do wnioskodawcy 
oraz, do wiadomo'ci, do Protoko&u Dyploma-
tycznego MSZ (PD!MSZ). Na podstawie obo-
wi)zuj)cego od 5!listopada 2008 r. regulaminu 
organizacyjnego, PD MSZ zosta& zobowi)zany 
do po'redniczenia w!uzyskiwaniu powy%szych 
zezwole+ dyplomatycznych oraz prowadzenia 
problematyki zwi)zanej z!zasadami i!procedu-
rami ich udzielania. 

Jak ustalono w!trakcie kontroli, we wnio-
skach, które 36 SPLT i!SSRL SZ RP sporz)dza&y 
i!wysy&a&y do placówek, jako podmiot podpi-

32  Minister Spraw Zagranicznych poinformowa& o!pod-
j*ciu, w!ramach wspó&pracy z! innymi uczestnikami 
przygotowa+ wizyt zagranicznych, dzia&a+ s&u%)cych 
wypracowaniu wspólnych zasad i!procedur dotycz)-
cych organizacji wizyt, w!szczególno'ci w!zakresie 
rekonesansów i!spotka+ koordynacyjnych. Podkre'li& 
równie%, i% rozstrzygni*cia b*dzie wymaga( kwestia 
inicjatora i!koordynatora tej wspó&pracy.
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suj)cy wniosek wskazywano – bez formalnej 
podstawy prawnej - Protokó& Dyplomatycz-
ny MSZ. Jak wynika z!wyja'nie+ Podsekreta-
rza Stanu w!MSZ, taka praktyka sygnowania 
wniosków zosta&a ustalona w!celu zapewnie-
nia realizacji zapotrzebowa+ przez placówki 
dyplomatyczne. Bezpo'rednie badanie doku-
mentacji dotycz)cej protokolarno-logistycz-
nego przygotowania 38 wizyt zagranicznych 
Prezydenta RP i!Premiera wykaza&o, %e tylko 
w!przypadku trzech wizyt zachowano doku-
menty 'wiadcz)ce o!wywi)zywaniu si* PD MSZ 
z!obowi)zku po'redniczenia w!uzyskiwaniu ze-
zwole+ na przeloty i!l)dowania polskich samo-
lotów specjalnych za!granic). Z!wyja'nie+ Dy-
rektora PD MSZ wynika, %e dokumentacja taka 
nie podlega trwa&emu przechowywaniu (zgod-
nie z!przepisami MSZ dotycz)cymi archiwiza-
cji dokumentów) i!nie we!wszystkich przypad-
kach by&a przekazywana do PD MSZ. Ponadto 
wskaza& na fakt, %e obowi)zek po'redniczenia 
nie mia& charakteru nadzorczego, a!jedynie do-
ra,ny, jako reakcja na!ewentualne pro'by o!in-
terwencj*. 

NIK nie kwestionuje celowo'ci bezpo'red-
nich kontaktów pomi*dzy 36 SPLT i!placów-
kami dyplomatycznymi w!zakresie uzyskiwa-
nia ww.!zezwole+ dyplomatycznych, zw&asz-
cza w!przypadku potrzeby pilnej realizacji wi-
zyty zagranicznej. Jednak%e dla zapewnienia 
prawid&owego przebiegu tego procesu, pod-
leg&e Ministrowi placówki dyplomatyczne po-
winny realizowa( dzia&ania wnioskowane przez 
podmiot zewn*trzny na podstawie formalne-
go upowa%nienia Ministra, a!zakres po'redni-
czenia MSZ w!realizacji tych dzia&a+ i!sposób 
ich dokumentowania powinny zosta( jedno-
znacznie okre'lony.

Pomimo, i% od 5!listopada 2008 r. Protokó& 
Dyplomatyczny MSZ by& zobowi)zany do pro-
wadzenia problematyki zwi)zanej z!zasadami 
i!procedurami udzielania zezwole+ dyploma-
tycznych na przeloty i!l)dowania samolotów 
specjalnych, prace nad ich opracowaniem zo-
sta&y rozpocz*te dopiero w!sierpniu 2010 r., 

tj.!po zawarciu umowy na!wykonywanie lo-
tów specjalnych z!przewo,nikiem cywilnym. 
Porozumienia z!podmiotami realizuj)cymi loty 
samolotów specjalnych66 oraz Wytyczne Mini-
stra dla placówek dyplomatycznych67, dotycz)-
ce zezwole+ dyplomatycznych, zosta&y opra-
cowane dopiero w!okresie marzec - kwiecie+ 
2011!r., tj.!w trakcie kontroli NIK. Ponadto, nie 
zapewniono spójno'ci Wytycznych Ministra dla 
placówek dyplomatycznych z!Porozumieniem 
zawartym z!PLL LOT S.A. Na!podstawie ww. 
Wytycznych placówki dyplomatyczne zosta&y 
zobowi)zane do wspó&pracy w!zakresie uzyski-
wania zezwole+ z!firm) EuroLOT S.A, podczas 
gdy na podstawie zawartego Porozumienia, 
podmiotem uprawnionym do wyst*powania 
do placówek o!podj*cie stosownych dzia&a+ 
jest PLL LOT S.A. Powy%sze niespójno'ci mog) 
utrudnia( wspó&prac* Centrali MSZ, placówek 
dyplomatycznych oraz podmiotów realizuj)-
cych loty samolotów specjalnych68.

33  Porozumienie w! sprawie uzyskiwania zezwole+ 
dyplomatycznych na przeloty wojskowych statków 
powietrznych zawarte 19!kwietnia 2011 r. mi*dzy MSZ 
a!SSRL SZ RP oraz Porozumienie w!sprawie uzyskiwa-
nia zezwole+ dyplomatycznych na przeloty cywilnych 
samolotów specjalnych zawarte 26!kwietnia 2011 r. 
mi*dzy MSZ a!PLL LOT S.A.

34  Wytyczne Nr!1 Ministra Spraw Zagranicznych z!dnia 
16!marca 2011 r. w!sprawie post*powania przy uzyski-
waniu zezwole+ dyplomatycznych na przeloty samo-
lotów specjalnych.

35  W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Minister 
Spraw Zagranicznych poinformowa&, i% dla zapewnie-
nia spójnych procedur w!zakresie uzyskiwania zezwo-
le+ na przeloty i!l)dowanie cywilnych i!pa+stwowych 
statków powietrznych wykonuj)cych lot specjalny, 
w!dniu 16!listopada 2011 r. wydane zosta&y Wytyczne 
Nr!2 Ministra Spraw Zagranicznych w!sprawie post*-
powania przy uzyskiwaniu w!pa+stwie przyjmuj)cym 
zezwolenia dyplomatycznego na lot lub lot i!l)dowa-
nie statku powietrznego wykonuj)cego lot specjalny. 
Podkre'li& równie% i% obecnie przedmiotem konsultacji 
mi*dzyresortowych s) propozycje nowelizacji poro-
zumie+ mi*dzy Ministerstwem a!PLL LOT SA i!Sze-
fostwem S&u%by Ruchu Lotniczego Si& Zbrojnych RP 
dotycz)cych zezwole+ dyplomatycznych na lot lub 
lot i! l)dowanie cywilnych i! pa+stwowych statków 
powietrznych wykonuj)cych lot specjalny.
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3.2.3.3 Organizacja rekonesansów

W okresie obj*tym kontrol) brak by&o for-
malnych procedur wspó&pracy Centrali MSZ, 
placówek dyplomatycznych, Biura Ochro-
ny Rz)du oraz w&a'ciwych Kancelarii uczest-
nicz)cych w!planowaniu i!przeprowadzaniu 
w!pa+stwach odwiedzanych rekonesansów 
przed wizytami zagranicznymi Prezydenta 
i!Premiera. MSZ, pomimo %e dostrzega&o po-
zytywny wp&yw organizowania takich przed-
si*wzi*( na zwi*kszenie poziomu bezpiecze+-
stwa cz&onków polskich delegacji (w!szczegól-
no'ci w!przypadku wizyt oficjalnych, nietypo-
wych, w!pa+stwach rzadko odwiedzanych oraz 
o!podwy%szonym poziomie zagro%enia), to jed-
nak nie wyst*powa&o, poza jednym przypad-
kiem, z!inicjatyw) opracowania odpowiednich 
procedur wspó&pracy69. Nie prowadzono kore-
spondencji w!tym zakresie z!innymi podmio-
tami uczestnicz)cymi w!przygotowywaniu wi-
zyt, ani nie zg&aszano formalnie konkretnych 
propozycji rozwi)za+ systemowych. 

W!konsekwencji, dla %adnej z!3870 zbada-
nych w!trakcie kontroli wizyt zagranicznych 
Prezydenta i!Premiera zrealizowanych w!la-
tach 2005-2010 nie przeprowadzono w!MSZ 
formalnej analizy zasadno'ci zorganizowania 
rekonesansu przed wizyt) w!pa+stwie odwie-
dzanym. Rekonesanse nie zosta&y zorganizo-
wane przed 25 wizytami, a!w przypadku dzie-
wi*ciu wizyt71 MSZ nie dysponowa&o %adnymi 
dokumentami, które potwierdza&yby ich prze-
prowadzenie. W!przypadku!25!wizyt, które nie 
zosta&y poprzedzone rekonesansem, MSZ nie 
wyst*powa&o z!tak) inicjatyw) do innych pod-
miotów organizuj)cych wizyty oraz nie dys-
ponowa&o dokumentami wyja'niaj)cymi, kto 
i!na podstawie jakich przes&anek podj)& decy-

37  W!okresie sze'ciu lat obj*tych kontrol) Ministerstwo 
tylko jeden raz wyst)pi&o z!formalnym pismem do Kan-
celarii Prezydenta RP podkre'laj)c znaczenie rekone-
sansów.

48  Obj*tych badaniem w!zakresie przygotowania proto-
kolarno-logistycznego wizyt.

4.  W!tym wizyt Premiera i!Prezydenta RP w!Smole+sku – 
Katyniu w!dniach 7 i!10!kwietnia 2010 r.

zj* o!rezygnacji z!rekonesansu. Brak wcze'niej-
szych dzia&a+ przygotowawczych w!pa+stwach 
odwiedzanych dotyczy& zarówno wizyt organi-
zowanych w!trybie nag&ym, jak i!wizyt oficjal-
nych, o!rozbudowanym programie, realizowa-
nych w!pa+stwach rzadko odwiedzanych oraz 
przygotowywanych z!d&ugim wyprzedzeniem.

W ocenie NIK, dzia&ania MSZ w!zakresie pla-
nowania i!organizowania rekonesansów oraz 
wspó&pracy z!innymi, uczestnicz)cymi w!nich, 
podmiotami by&y nierzetelne. NIK nie podzie-
li&a stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych, 
zgodnie z!którym MSZ nie jest inicjatorem re-
konesansów, gdy% jest to prerogatywa organi-
zatora wizyty. NIK zwraca uwag*, i% zaplanowa-
nie czynno'ci grupy rekonesansowej oraz ich 
skuteczna realizacja wymagaj) 'cis&ej wspó&-
pracy wszystkich podmiotów organizuj)cych 
wizyt*, w!szczególno'ci MSZ, jako podmio-
tu dysponuj)cego wiedz) eksperck) o!sytu-
acji w!pa+stwach odwiedzanych72. Zdaniem 
NIK, przy uwzgl*dnieniu uprawnie+ w&a'ci-
wych Kancelarii do podejmowania ostatecz-
nych decyzji w!zakresie organizacji wizyt, Mi-
nister Spraw Zagranicznych mia& prawo oraz 
obowi)zek inicjowania rozwi)za+ zwi*kszaj)-
cych poziom bezpiecze+stwa najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie oraz pozosta&ych cz&onków 
polskich delegacji w!trakcie podró%y zagra-
nicznych.

4/  Ocena dzia&a+ Ministerstwa w!zakresie planowania 
rekonesansów wynika z!niewykonywania zada+ przy-
pisanych MSZ, tj.!niedokonywania szacowania ryzyka 
w!zwi)zku z!wyjazdami oraz niewskazywania zasadno-
'ci przeprowadzania rekonesansów w!poszczególnych 
przypadkach. Zgodnie z!Protoko&em dyplomatycznym 
oraz dobrymi praktykami okre'lonymi w!mapie proce-
su przygotowania wizyt, przed wizytami Prezydenta/
Premiera powinny by( przeprowadzane w!pa+stwach 
odwiedzanych rekonesanse. Podmiotami odpowie-
dzialnymi za opracowanie planu i!przeprowadzenie 
rekonesansów s) w!szczególno'ci: w&a'ciwa kancelaria, 
MSZ (Protokó& Dyplomatyczny i!placówka dyploma-
tyczna) oraz BOR. Celem rekonesansów jest omówie-
nie programu politycznego wizyty i!jej szczegó&ów 
protokolarnych, okre'lenie sk&adu i!wielko'( delegacji, 
uzgodnienie technicznych aspektów wizyty (bezpie-
cze+stwa rezydencji i!przejazdów, warunków wspó&-
pracy s&u%b ochrony).
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3.2.3.4 Realizacja innych obowi)zków 
w!ramach przygotowania wizyt

W wyniku badania dokumentacji doty-
cz)cej przygotowania 41 wizyt zagranicznych 
Prezydenta i!Premiera z!lat 2005 - 201073 usta-
lono, %e w!trakcie przygotowania wi*kszo'ci 
ww.!wizyt nie realizowano tak%e innych, klu-
czowych zada+ wynikaj)cych z!obowi)zuj)-
cych w!MSZ regulacji (instrukcje, wewn*trzne 
regulaminy organizacyjne) oraz z!wypracowa-
nych „dobrych praktyk”, b)d, nie zapewniono 
„'ladu rewizyjnego” pozwalaj)cego na zwery-
fikowanie dokonanych czynno'ci74. Stwierdzo-
ne braki w!realizacji zada+ dotyczy&y zarówno 
wyjazdów organizowanych ad hoc, jak i!wizyt 
przygotowywanych z!d&ugim wyprzedzeniem. 
Ustalono, %e:

!" 18 wizyt nie zosta&o poprzedzonych prze-
prowadzeniem konsultacji merytorycznych 
z!w&a'ciwymi placówkami dyplomatyczny-
mi, b)d, z!zainteresowanymi resortami, co 
by&o niezgodne z!§!4 Instrukcji Nr!2 oraz 
z!wypracowanymi w!tym zakresie w!latach 
2005-2010 „dobrymi praktykami”;

!" w przypadku 6 wizyt nie przestrzegano 
wypracowanych w!MSZ „dobrych praktyk” 
dotycz)cych przeprowadzenia konsultacji 
z!w&a'ciwymi placówkami dyplomatyczny-
mi odno'nie aspektów protokolarnych tych 
wizyt;

40  Badaniem obj*to &)cznie 41 wizyt, z!czego 38 skon-
trolowano pod k)tem przygotowa+ protokolarno-
logistycznych i!merytorycznych. W!przypadku trzech 
pozosta&ych wizyt MSZ nie uczestniczy& w!ich przygo-
towaniu protokolarnym. Ponadto w!Ministerstwie nie 
dysponowano dokumentacj) dot. merytorycznego 
przygotowania jednej z!trzech ww. wizyt.

41  W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Minister 
Spraw Zagranicznych poinformowa&, i% w!celu zapew-
nienia rzetelno'ci dokumentowania procesu organi-
zacyjnego i!merytorycznego przygotowania wizyt 
w! Protokole Dyplomatycznym MSZ ujednolicone 
zosta&y zasady archiwizowania dokumentów dotycz)-
cych przygotowania programów wizyt. Uczestnicz)cy 
w!grupach przygotowawczych przedstawiciele MSZ 
zobowi)zani zostali do sporz)dzania ka%dorazowo 
notatek z!ustale+ protokolarnych oraz spotka+ doty-
cz)cych przygotowywanych wizyt.

!" w przypadku 30 wizyt kierownictwo de-
partamentów merytorycznych MSZ przy-
gotowuj)cych wizyty oraz nadzoruj)cy ich 
Cz&onkowie Kierownictwa Ministerstwa nie 
dope&nili obowi)zku okre'lonego w!§!5 In-
strukcji Nr!2 oraz wynikaj)cego z!przyj*tych 
„dobrych praktyk”, dotycz)cego zwo&y-
wania przed wizytami spotka+ koordyna-
cyjnych z!przedstawicielami innych pod-
miotów uczestnicz)cych w!przygotowaniu 
wizyt (w!szczególno'ci z!przedstawicielami 
w&a'ciwych Kancelarii). W!przypadku ww. 
wizyt MSZ nie dysponowa&o dokumentami 
uzasadniaj)cymi rezygnacj* ze zwo&ania 
spotka+ koordynacyjnych. Brak by&o tak%e 
dokumentacji wskazuj)cej kiedy, przez kogo 
i!w jakiej formie zosta&y dokonane ustalenia, 
okre'lone w!§!5!ust.!2 lit. a) – g) Instrukcji 
Nr!2, b*d)ce celem spotka+ koordynacyj-
nych. Ponadto w!przypadku pi*ciu wizyt, 
które zosta&y poprzedzone spotkaniami 
koordynacyjnymi, MSZ nie dysponowa& 
%adnymi dokumentami potwierdzaj)cymi 
ustalenia dokonane w!trakcie tych spotka+;

!" w przypadku 36 wizyt MSZ nie dyspono-
wa&o %adnymi dokumentami dotycz)cymi 
udzia&u pracowników MSZ w!spotkaniach 
koordynacyjnych przeprowadzanych 
w!Kancelariach Prezydenta i!Premiera 
w!sprawie uzgodnie+ protokolarnych przed 
wizytami, w!wyniku czego nie by&o mo%liwe 
zweryfikowanie zastosowania wykazanych 
w!tym zakresie „dobrych praktyk”;

!" w przypadku 19 wizyt dokumenty dotycz)-
ce ich merytorycznego przygotowania nie 
zosta&y opracowane, by&y niekompletne lub 
brak by&o dokumentów po'wiadczaj)cych 
ich zatwierdzenie przez upowa%nione oso-
by, co by&o niezgodne z!postanowieniami 
§!3 ust.!1, rozdzia&ów III – VII oraz za&)czni-
ków Nr!2-6 do Instrukcji Nr!2, a!tak%e z!wy-
pracowanymi w!tym zakresie „dobrymi 
praktykami”;
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!" w przypadku o'miu wizyt MSZ nie dys-
ponowa&o dokumentacj) potwierdzaj)c) 
zatwierdzenie programów wizyt przez 
Kancelarie Prezydenta i!Premiera, co by&o 
niezgodne z!wypracowanymi w!tym zakre-
sie „dobrymi praktykami”;

!" w przypadku 30 wizyt nie by&a prowadzona, 
w!formie okre'lonej w!Instrukcji Nr!2 (§!12 
i!za&)cznik Nr!7) oraz zgodnie z!wypracowa-
nymi w!tym zakresie „dobrymi praktykami”, 
ewaluacja rezultatów tych wizyt, tj.!nie zo-
sta&y sporz)dzone przez odpowiedzialne 
departamenty MSZ oraz przedstawione do 
akceptacji przez nadzoruj)cych Cz&onków 
Kierownictwa MSZ notatki po wizytach.

W przypadku wi*kszo'ci wymienionych 
powy%ej nieprawid&owo'ci, kierownicy odpo-
wiedzialnych komórek organizacyjnych MSZ75, 
wobec braku 'ladu rewizyjnego prowadzonych 
czynno'ci, nie potrafili wyja'ni( przyczyn bra-
ku realizacji zada+. Wskazywali natomiast na: 
krótki czas na przygotowanie wizyt, brak jed-
nolitych i!precyzyjnych procedur obowi)zuj)-
cych w!ca&ym okresie obj*tym kontrol), nie-
zgodno'( obowi)zuj)cych regulacji z!przyj*t) 
praktyk) dzia&ania (w szczególno'ci w!zakresie 
organizowania spotka+ koordynacyjnych oraz 
dokonywania ewaluacji wyników wizyt), brak 
normatywnego charakteru wypracowanych 
„dobrych praktyk”. Z!udzielonych wyja'nie+ 
wynika równie%, %e w!rzeczywisto'ci wi*kszo'( 
przygotowa+ by&a realizowana na!roboczo, 
w!trakcie osobistych spotka+ i!rozmów tele-
fonicznych.

Wskazane powy%ej nieprawid&owo'ci, 
w!szczególno'ci dotycz)ce nieorganizowania 
spotka+ koordynacyjnych, skutkowa&y gorszym 
przep&ywem informacji pomi*dzy podmiota-
mi uczestnicz)cymi w!przygotowywaniu wi-
zyt, za' braki w!dokumentowaniu przygoto-

42  W!przygotowanie wizyt obj*tych badaniem zaanga-
%owany by& Protokó& Dyplomatyczny MSZ oraz pi*( 
departamentów merytorycznych MSZ i!ich poprzed-
nicy prawni.

wa+ do wizyt utrudnia&y Kierownictwu MSZ 
ocen* prawid&owo'ci i!sprawno'ci ich organi-
zacji i!realizacji.

3.2.3.5 Przygotowanie wizyty Prezydenta RP 
10!kwietnia 2010 r. 

Brak procedur i!precyzyjnego podzia&u za-
da+ przyczyni& si* do!powstania nieprawid&o-
wo'ci w!przygotowaniu wizyty Prezydenta 
RP w!Smole+sku – Katyniu 10!kwietnia 2010 r. 
Wnioski w!sprawie uzyskania zezwole+ na prze-
lot nad terytorium Republiki Bia&orusi oraz na 
przelot i!l)dowanie na terytorium Federacji Ro-
syjskiej (zawieraj)ce równie% pro'b* o!udost*p-
nienie aktualnych schematów i!procedur lotni-
ska w!Smole+sku oraz o!przys&anie przed wy-
lotem rosyjskiego nawigatora do Warszawy) 
zosta&y wys&ane przez SSRL SZ RP do Ambasa-
dy RP w!Moskwie 18!marca 2010 r. W!okresie 
od 22!marca 2010 r. do dnia wizyty Prezydenta 
RP w&a'ciwe komórki organizacyjne Minister-
stwa76 oraz nadzoruj)cy ich prac* Cz&onkowie 
Kierownictwa MSZ nie monitorowali dzia&a+ 
Ambasady i!nie posiadali wiedzy o!ostatecz-
nych decyzjach w!tym zakresie. Decyzje, w!tym 
decyzja o!rezygnacji strony polskiej z!obec-
no'ci rosyjskiego nawigatora, zosta&y podj*te 
w!toku nieformalnych, telefonicznych konsul-
tacji mi*dzy pracownikiem Ambasady a!MSZ 
Federacji Rosyjskiej oraz pracownikami SSRL 
SZ RP i!36!SPLT. Nie zosta&a przy tym dokonana 
formalna zmiana noty Ambasady RP w!tej kwe-
stii77. MSZ do 10!kwietnia 2010 r. nie otrzyma&o 

43  Tj.!Protokó& Dyplomatyczny - odpowiedzialny zgod-
nie z!wewn*trznym regulaminem organizacyjnym za 
po'redniczenie w!uzyskiwaniu zezwole+ dyplomatycz-
nych dla samolotów specjalnych oraz Departament 
Wschodni – sprawuj)cy nadzór merytoryczny nad 
Ambasad) RP w!Moskwie.

44  W!okresie od przekazania o9cjalnej noty Ambasady RP 
dotycz)cej omawianych zagadnie+, do dnia planowa-
nej wizyty, wszystkie dzia&ania prowadzone by&y przez 
pracowników MSZ ad hoc, bez zachowania stosow-
nej, ze wzgl*du na rang* prowadzonej sprawy, formy 
pisemnej. Pracownicy MSZ realizowali przypisane im 
obowi)zki poprzez nieformalne rozmowy telefonicz-
ne (tak%e ze stron) rosyjsk)) oraz przy wykorzystaniu 
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równie% odpowiedzi, w!formie noty, na pro'b* 
o!zgod* na przelot i!l)dowanie na terytorium 
Federacji Rosyjskiej. Podkre'li( tak%e nale%y, %e 
po jej otrzymaniu w!MSZ istnia&y w)tpliwo'ci, 
czy zgoda na przelot samolotów nad teryto-
rium Rosji odnosi&a si* równie% do l)dowania 
na lotnisku w!Smole+sku78. Zaniechanie dzia-
&a+ monitoruj)cych w!opisanym powy%ej za-
kresie 'wiadczy o!niedochowaniu przez pra-
cowników i!kierownictwo Protoko&u Dyploma-
tycznego i!Departamentu Wschodniego MSZ 
nale%ytej staranno'ci przy przygotowywaniu 
wizyty zagranicznej Prezydenta RP oraz o!nie-
skutecznym nadzorze ze strony nadzoruj)cych 
ich prac* cz&onków kierownictwa MSZ. Ponad-
to, zdaniem NIK, istotne uzgodnienia dotycz)-
ce wizyt zagranicznych najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie, powinny by( ka%dorazowo i!z od-
powiednim wyprzedzeniem dokumentowane 
oraz formalnie potwierdzane przez w&a'ciwe 
instytucje pa+stwa przyjmuj)cego79. 

poczty elektronicznej, bez wgl)du do dokumentów 
,ród&owych potwierdzaj)cych uzyskiwane i!przekazy-
wane informacje. Powy%sze potwierdza w!szczegól-
no'ci fakt dokonania rezygnacji z!rosyjskiego nawi-
gatora (o przydzielenie którego wyst)piono o9cjaln) 
not) Ambasady RP) przez pracownika ambasady, który 
nie dysponowa& dokumentami uprawniaj)cymi go do 
dokonania takiej czynno'ci, a!otrzyma& jedynie ustne 
polecenie w!tym zakresie w!trakcie rozmowy telefo-
nicznej z!osobami w!36 SPLT lub SSRL SZ RP (sk&ada-
j)c wyja'nienia kontroluj)cym nie potra9& on okre'li( 
danych personalnych ani miejsca zatrudnienia tych 
osób). 

45  Tre'( noty odnosi&a si* wy&)cznie do przelotu nad tery-
torium Federacji Rosyjskiej po trasie Warszawa-Smo-
le+sk-Warszawa – nie zaznaczono w!niej wyra,nie, %e 
obejmuje ona równie% zgod* na l)dowanie Smole+sk- 
Pó&nocny.

47  W!przypadku wyst)pienia not) dyplomatyczn) MSZ 
powinien oczekiwa( odpowiedzi równie% w!formie 
noty dyplomatycznej. 

3.2.3.6 Realizacja przez MSZ zada+ 
w!przypadku zdarze+ 
nadzwyczajnych zwi)zanych 
z!wizytami zagranicznymi 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie

NIK oceni&a pozytywnie realizacj* zada+ 
MSZ w!zakresie zapewnienia przez Minister-
stwo bezzw&ocznego i!skutecznego dzia&ania 
w!przypadku zdarze+ nadzwyczajnych zwi)za-
nych z!wizytami najwa%niejszych osób w!pa+-
stwie. MSZ utworzy&o odpowiednie struktury 
organizacyjne umo%liwiaj)ce zarz)dzanie sy-
tuacjami kryzysowymi – m.in. powo&ano Cen-
trum Operacyjne, które by&o odpowiedzialne 
za pozyskiwanie, weryfikowanie, gromadze-
nie oraz przetwarzanie informacji dotycz)-
cych sytuacji kryzysowych. Opracowano rów-
nie% procedury dotycz)ce reagowania na sytu-
acje nadzwyczajne oraz zapewniono sprawny 
i!bezpieczny system komunikacji zarówno we-
wn)trz MSZ, jak i!z podmiotami zewn*trznymi.

Nie stwierdzono nieprawid&owo'ci w!dzia-
&aniu s&u%b MSZ w!przypadku dwóch zbada-
nych sytuacji nadzwyczajnych powsta&ych 
w!trakcie wizyt Prezydenta RP w!Gruzji 23!li-
stopada 2008 r. oraz w!Smole+sku 10!kwiet-
nia 2010 r. Dzia&ania pracowników MSZ by&y 
rzetelne, adekwatne do zaistnia&ej sytuacji 
i!zgodne z!procedurami. Zapewniono spraw-
ny i!bezpieczny przep&yw informacji, zarówno 
wewn)trz MSZ, jak i!z!innymi podmiotami za-
anga%owanymi w!realizacj* wizyt. 

 W zwi)zku z!katastrof) samolotu rz)-
dowego TU-154 pod Smole+skiem 10!kwiet-
nia 2010 r., pracownicy Centrum Operacyjnego 
zweryfikowali informacje wskazuj)ce na!mo%-
liwo'( wyst)pienia sytuacji kryzysowej, na bie-
%)co informowali Ministra Spraw Zagranicz-
nych oraz w&a'ciwe komórki organizacyjne 
MSZ, a!tak%e Rz)dowe Centrum Bezpiecze+-
stwa i!Agencj* Wywiadu o!szczegó&ach sytu-
acji kryzysowej. Powo&any w!MSZ Zespó& Za-
rz)dzania Kryzysowego ustali& m.in. polityk* 
informacyjn) MSZ, procedury zast*pstw i!za-
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dania komórek organizacyjnych MSZ oraz za-
sady wspó&pracy z!instytucjami zewn*trznymi.

W zwi)zku z!incydentem, który mia& miej-
sce w!trakcie wizyty Prezydenta RP w!Gruzji 
23!listopada 2008 r., dy%urni Centrum Opera-
cyjnego MSZ m.in. weryfikowali tre'( informa-
cji przekazywanych przez media i!przekazywali 
je do w&a'ciwych kompetencyjnie komórek or-
ganizacyjnych Ministerstwa oraz innych insty-
tucji administracji pa+stwowej odpowiedzial-
nych za zarz)dzanie kryzysowe (m.in. KPRP, 
KPRM, MSWiA, RCB).

3.2.4 Ministerstwo Obrony Narodowej, 
Dowództwo Si& Powietrznych, 36 SPLT

3.2.4.1 Organizacja lotów

W kontrolowanym okresie, kwestie organi-
zacji lotów najwa%niejszych osób w!pa+stwie 
z!wykorzystaniem lotnictwa transportowego 
Si& Zbrojnych RP regulowa&o przede wszyst-
kim Porozumienie w!sprawie wojskowego 
specjalnego transportu lotniczego z!15!grud-
nia 2004 r., zawarte pomi*dzy Szefem Kance-
larii Prezydenta, Szefem Kancelarii Sejmu, Sze-
fem Kancelarii Senatu, Szefem Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów oraz Ministrem Obrony 
Narodowej. Zgodnie z!§!4 Porozumienia, za 
wydzielenie statków powietrznych na potrze-
by transportu osób zajmuj)cych kierownicze 
stanowiska w!pa+stwie oraz okre'lenie zasad 
i!sposobu zabezpieczenia i!wykonywania lotów 
odpowiada& Dowódca Si& Powietrznych. Jed-
nostk) wyznaczon) do realizacji tych zada+ by& 
36 SPLT, bezpo'rednio podporz)dkowany DSP.

Zasady wykonywania lotów z!najwa%niej-
szymi osobami w!pa+stwie by&y uregulowa-
ne w!„Instrukcji zabezpieczenia wykonywa-
nia lotów statków powietrznych oznaczonych 
symbolem WA-NY nad terytorium RP”80, a!od 
25!czerwca 2009 r. w!„Instrukcji organizacji 
lotów statków powietrznych o!statusie HE-

58  Rozkaz Dowódcy Wojsk Lotniczych i!Ochrony Powietrz-
nej z!dnia 21!maja 2004 r. (sygn. WLOP 341/2004).

AD”81. Zasadniczymi dokumentami reguluj)-
cymi zasady wykonywania lotów w!Si&ach Po-
wietrznych RP by& „Regulamin Lotów Lotnictwa 
Wojskowego RP (RL-2000)”82, a!od 1!stycznia 
2007 r. „Regulamin Lotów Lotnictwa Si& Zbroj-
nych RP (RL-2006)”83, a!tak%e Instrukcja Bezpie-
cze+stwa Lotów Lotnictwa Si& Zbrojnych RP84. 
Zasady wspó&pracy z!Biurem Ochrony Rz)du 
(BOR) regulowa&o zawarte pomi*dzy Dowódc) 
Si& Powietrznych a!Szefem BOR porozumienie 
z!18!marca 2008 r. w!sprawie okre'lenia zasad 
wspó&pracy podczas organizacji i!wykonywa-
nia zada+ lotniczych z!osobami uprawnionymi 
do korzystania z!ochrony BOR.

W ocenie NIK, obowi)zuj)ce w!kontrolo-
wanym okresie regulacje, pomimo dokonywa-
nych uzupe&nie+ i!nowelizacji85, nie uwzgl*d-
nia&y w!dostatecznym stopniu specyfiki reali-
zowanych przez 36 SPLT zada+, a!tym samym 
nie gwarantowa&y w&a'ciwej organizacji lotów 
oraz bezpiecze+stwa osobom korzystaj)cym 
z!wojskowego specjalnego transportu lotni-
czego. Przewóz najwa%niejszych osób w!pa+-
stwie, ze wzgl*du na ich znaczenie dla bezpie-
cze+stwa kraju, powinien by( poddany szcze-
gólnym rygorom. Tymczasem, w!obowi)zuj)-
cych wówczas przepisach i!porozumieniach, 
nie uregulowano lub uregulowano w!sposób 
niewystarczaj)cy m.in. kwestie: 

– sprawdzenia lotniska startu lub l)do-
wania, w!sytuacji pojawienia si* jakich-
kolwiek w)tpliwo'ci co do mo%liwo'ci 
bezpiecznej realizacji operacji lotniczych; 

– wykonywania lotów wed&ug procedur 
ICAO; 

5.  Decyzja Ministra Obrony Narodowej z!dnia 9!czerwca 
2009 r. (sygn. WLOP nr!408/2009).

5/  Decyzja nr!28/MON Ministra Obrony Narodowej z!dnia 
21!lutego 2001 r. 

50  Decyzja nr!412/MON Ministra Obrony Narodowej z!dnia 
13!pa,dziernika 2006 r.

51  Decyzja nr! 336/MON Ministra Obrony Narodowej 
z!dnia 2!listopada 2004 r. (syg. WLOP 346/2004).

52  Dzia&anie w!tym zakresie podejmowa&o m.in. DSP.
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– zasad wspó&pracy w!ramach za&ogi oraz 
mo%liwo'ci wykonywania lotów na wielu 
typach statków powietrznych;

– ogranicze+ co do mo%liwo'ci przeby-
wania na pok&adzie tego samego statku 
powietrznego okre'lonych osób; 

– wspó&pracy z!BOR w!organizacji i!zabez-
pieczeniu lotów.

Za powy%sze nieprawid&owo'ci odpowie-
dzialno'( (z tytu&u nadzoru) ponosi Minister 
Obrony Narodowej. Nale%y jednak%e zauwa-
%y(, %e wszystkie powy%sze akty na etapie 
ich powstawania by&y konsultowane z!DSP86, 
a!w wi*kszo'ci z!nich DSP by&o równie% ich 
faktycznym autorem, b)d, inicjowa&o ich po-
wstanie. Do zada+ DSP nale%a&o ponadto po-
dejmowanie dzia&a+ zwi)zanych z!zapewnie-
niem bezpiecze+stwa funkcjonowania lotnic-
twa Si& Zbrojnych, w!tym zbieranie wniosków 
i!do'wiadcze+, a!tak%e kierowanie opracowa-
niem programów, instrukcji i!wytycznych.

Negatywny wp&yw na w&a'ciw) organizacj* 
lotów mia&o równie% zbyt pó,ne przekazywa-
nie zapotrzebowa+ na wykorzystanie WSTL do 
36 SPLT lub przekazywanie zapotrzebowa+ nie 
zawieraj)cych wszystkich niezb*dnych do w&a-
'ciwego przygotowania lotu danych (np.!licz-
by osób uczestnicz)cych w!locie, wskazania 
lotniska startu i!l)dowania). Utrudnia&o to w&a-
'ciwe przygotowanie za&óg (np.!zaplanowanie 
lotu, zebranie niezb*dnych informacji o!trasie 
przelotu i!lotnisku docelowym, brak mo%liwo-
'ci przeprowadzenia rekonesansu) oraz stat-
ków powietrznych do lotu (np.!dokonania ko-
misyjnego oblotu maszyny, przygotowania sa-
molotów zapasowych, ustawienie w&a'ciwej 
konfiguracji samolotu), a!tak%e dope&nienie 
niezb*dnych formalno'ci (np.!uzyskanie zgód 
przelotowych). 

Ustalono ponadto, i% w!okresie obj*tym 
kontrol) 36 SPLT realizowa& loty o!statusie 

53  Do 1!lipca 2004 r. jako Wojska Lotnicze i!Obrony Kraju.

HEAD, mimo i% Dowódca Si& Powietrznych nie 
okre'li& typów statków powietrznych prze-
znaczonych do wykonywania lotów o!statu-
sie HEAD, co by&o niedope&nieniem obowi)zku 
wynikaj)cego z!Instrukcji HEAD.

3.2.4.2 Reagowanie na negatywne zjawiska 
zachodz)ce w!36 SPLT

Kolejni Ministrowie Obrony Narodowej 
oraz Dowódcy Si& Powietrznych nie wypraco-
wali spójnej koncepcji funkcjonowania 36 SPLT 
w!zakresie kadrowym, szkoleniowym i!sprz*to-
wym. Reagowali oni wprawdzie na sygnalizo-
wane problemy w!dzia&alno'ci pu&ku, ale dzia-
&ania te by&y niewystarczaj)ce, gdy% mia&y cha-
rakter dora,ny i!nie uwzgl*dnia&y w!dostatecz-
nym stopniu istotnych problemów zwi)zanych 
z!du%) rotacj) kadr, obni%eniem poziomu wy-
szkolenia za&óg, a!tak%e eksploatacj) przesta-
rza&ej i!awaryjnej techniki lotniczej87. Sytuacja 
istniej)ca w!36 SPLT mia&a negatywny wp&yw 
na realizacj* na&o%onych na pu&k zada+, a!tym 
samym bezpiecze+stwo najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie. 

Sytuacja kadrowa 36 SPLT
Dla 36 SPLT nie okre'lono odr*bnych za-

sad i!kryteriów naboru pilotów, nawigatorów 
i!in%ynierów pok&adowych. Nabór odbywa& 
si* na ogólnych zasadach kadrowych przyj*-
tych w!Si&ach Zbrojnych RP, uregulowanych 
tzw. ustaw) pragmatyczn)88, a!decyzj* od-
no'nie przyj*cia do 36 SPLT podejmowa& do-
wódca pu&ku89. Powodowa&o to, %e do pu&ku 

54  Wed&ug DSP, mo%liwo'( podj*cie skutecznych dzia&a+ 
by&a w!pewnym stopniu ograniczona sytuacj) kadrow) 
w'ród personelu lataj)cego w!ca&ych Si&ach Powietrz-
nych (mo%liwo'ci w!zakresie ukompletowania 36 SPLT 
pilotami z!zasobów kadrowych Si& Powietrznych by&y 
niewielkie), specy9k) zada+ wykonywanych przez 36 
SPLT oraz typami statków powietrznych b*d)cych na 
wyposa%eniu jednostki.

55  Okre'laj)c) zasady naboru w!stosunku do ca&o'ci Si& 
Zbrojnych RP.

57  W!przypadku absolwentów Wy%szej Szko&y O9cerskiej 
Si& Powietrznych w!D*blinie byli oni kierowani do jed-
nostki bezpo'rednio po uko+czeniu WSOSP przez 
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trafiali piloci z!niewielkim do'wiadczeniem, 
którzy po stosunkowo krótkim czasie szkole-
nia w!jednostce, byli kierowani do realizacji 
zada+ w!zakresie transportu najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. W!ocenie NIK, niezale%nie 
od konieczno'ci zapewnienia odpowiednie-
go poziomu kadry w!ca&ych Si&ach Powietrz-
nych, nabór pilotów, nawigatorów i!in%ynie-
rów pok&adowych do 36 SPLT powinien by& 
podlega( szczególnym rygorom, ze wzgl*du 
na znaczenie zada+ realizowanych przez pu&k 
dla bezpiecze+stwa pa+stwa.

Liczba etatów personelu lataj)cego (sa-
moloty i!'mig&owce) przewidziana dla 36 SPLT 
by&a w!kontrolowanym okresie sta&a i!wynosi&a 
64 etaty. Natomiast faktyczna obsada stano-
wisk, za wyj)tkiem 2005 r., by&a ni%sza i!wyno-
si&a: 2006 r. – 56 osób (87%), 2007 r. – 58 (90%), 
2008 r. – 44 (69%), 2009 r. – 52 (81%), 2010 r. – 
54 (84%). Jednocze'nie, w!latach 2005 – 2010, 
szeregi 36 SPLT opu'ci&o &)cznie 34 cz&onków 
za&óg, w!tym wielu posiadaj)cych uprawnienia 
instruktorskie. Oznacza&o to ubytek ponad 50% 
personelu lataj)cego. Sytuacja ta skutkowa&a 
nadmiernym obci)%eniem zadaniami pozosta-
j)cych do dyspozycji za&óg, a!tak%e negatyw-
nie wp&ywa&a na realizacj* procesu szkolenia. 
G&ównymi przyczynami fluktuacji kadr w!36 
SPLT by&o: 

– nieokre'lenie 'cie%ki kariery dla pilotów 
wojskowych (brak podwy%ek p&ac oraz 
mo%liwo'ci awansu), 

– trudne warunki realizacji zada+ (wys&u%o-
ny sprz*t lotniczy oraz specyfika s&u%by 
w!36 SPLT),

– otwarcie si* rynku przewozów lotniczych 
dla do'wiadczonego personelu lataj)ce-
go,

organ kadrowy DSP, bez wcze'niejszych uzgodnie+ 
z! dowódc) 36 splt. Z! otrzymanych odpowiedzi na 
wyst)pienia pokontrolne wynika, i% obecnie trwaj) 
prace nad stosownym dokumentem w!tej sprawie (ma 
on obejmowa( cz&onków za&óg eskadry 'mig&owców, 
funkcjonuj)cej w!ramach 1 BLT). 

–  stwierdzone przypadki naruszenia przez 
kadr* 36 SPLT przepisów karnych i!dyscy-
plinarnych, w!konsekwencji czego cz*'( 
%o&nierzy zrezygnowa&a ze s&u%by.

O trudnej sytuacji kadrowej dowódca pu&-
ku informowa& DSP w!corocznych „Ocenach Sy-
tuacji Kadrowej w!36 SPLT”. DSP nie podj*&o 
jednak dzia&a+, które skutecznie zapobiega&y-
by wyst*powaniu ww. niekorzystnych zjawisk, 
a!podejmowane próby rozwi)zania narastaj)-
cych problemów by&y spó,nione i!nie zawsze 
skuteczne. Zdaniem NIK, negatywny wp&yw na 
skuteczno'( podejmowanych przez DSP dzia-
&a+ mia&y m.in. obowi)zuj)ce procedury podej-
mowania decyzji w!MON – powodowa&y one 
opó,nienia w!reagowaniu na pojawiaj)ce si* 
zagro%enia. 

System szkolenia pilotów 36 SPLT
Obowi)zuj)cy w!kontrolowanym okre-

sie w!36 SPLT „Program Szkolenia Lotnictwa 
Transportowego” opracowano jeszcze na po-
cz)tku lat 70 ubieg&ego wieku90. Program ten, 
pomimo wprowadzenia w!2006 i!2008 r. pew-
nych poprawek, by& znacznie zdezaktualizo-
wany w!stosunku do wymaga+ wspó&czesne-
go szkolenia lotniczego, a!tak%e nie odpowia-
da& obecnym wymogom w!zakresie procedur 
oraz wyposa%enia lotnisk. Stosowane w!nim 
nazewnictwo nie by&o spójne z!Regulaminem 
lotów 2006 oraz Instrukcj) organizacji lotów. 
Nie odpowiada& on równie% specyfice realizo-
wanych przez pu&k zada+ – wykonywaniu lo-
tów pasa%erskich z!najwa%niejszymi osobami 
w!pa+stwie91. Wprowadzone po katastrofie 

78  Dotyczy& on szkolenia realizowanego na samolotach. 
Program szkolenia lotniczego w!lotnictwie 'mig&ow-
cowym (PSzL-95) zosta& wprowadzony w!1995 r. i!od 
tego czasu by& uzupe&niany i!mody9kowany. Ostatnie 
poprawki do PSzL-95 zosta&y wprowadzone Rozka-
zem Dowódcy Si& Powietrznych Nr!70 z!28!kwietnia 
2009 r. Jednak%e nale%y zauwa%y(, i% program ten nie 
uwzgl*dnia& m.in. specy9ki szkolenia na 'mig&owcach 
z!za&og) jednoosobow) (by& wi*c nieprzydatny dla 
realizacji szkole+ na u%ytkowanym przez pu&k 'mi-
g&owcu Bell-412).

7.  System szkolenia dla pu&ku powinien k&a'( nacisk m.in. 
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samolotu CASA w!2008 r. poprawki nie mia-
&y charakteru kompleksowego i!nie powodo-
wa&y zmiany jako'ciowej w!systemie szkolenia. 
Dzia&ania w!celu przygotowania nowoczesne-
go programu i!metodyki szkolenia lotniczego 
podj*to dopiero w!grudniu 2009 r.92 Natomiast 
indywidualne programy szkolenia dla samolo-
tów Tu-154 i!Jak-40 opracowano w!2011 r., tu% 
przed wycofaniem tych maszyn z!u%ytkowania. 

Realizacja programów szkolenia i!zalece+ 
zawartych w!wytycznych przebiega&a w!wa-
runkach zmniejszaj)cego si* w!kolejnych latach 
nalotu szkoleniowego. Wynosi& on: 2.183 godzi-
ny (77% planu) w!2005 r., 2.570 godzin (99,7%) 
w!2006 r., 1.957 (77%) w!2007 r., 1.615 (81%) 
w!2008 r., 1.430 (66%) w!2009 r., 1.358 (73%) 
w!2010 r. Sytuacja ta by&a spowodowana pro-
blemami kadrowymi, awariami sprz*tu, a!tak%e 
priorytetowym traktowaniem lotów dyspozy-
cyjnych93. W!zwi)zku z!powy%szym, szkolenie 

na zwi*kszenie liczby i!rodzajów (wicze+ dotycz)cych 
sposobów wg ró%nych systemów podej'cia do l)do-
wania. Powinien on by( dostosowany do standardów 
szkolenia obowi)zuj)cych w!lotnictwie cywilnym. 

7/  Zwrócono si* wówczas do Wojskowego Centrum Nor-
malizacji, Jako'ci i!Kody9kacji o!opracowanie stosow-
nej normy obronnej. Zako+czenie prac nad nowym 
programem szkolenia przewidziano na 30!czerwca 
2012 r.

70  Tendencja ta zosta&a zapocz)tkowana w!2007 r., kie-
dy to zaplanowany nalot szkoleniowy wynosi& w!skali 
pu&ku 2516 godzin (2556 po zmianach), a!wykonany 
wyniós& 1957 godzin, tj.!78% (77% po zmianach). Nalot 
dyspozycyjny zaplanowany wyniós& 3737 (nie wprowa-
dzano zmian) i!zosta& zrealizowany w!wysoko'ci 3216 
godzin (86%). W!kolejnym roku by&o to dla lotów szko-
leniowych 2795 (zaplanowany), 1990 (po zmianach) 
i!1615 (zrealizowany), a!wi*c odpowiednio 58% oraz 
81%. Dyspozycyjny 3025 (zaplanowany), 3150 (po zmia-
nach), 2967 (wykonany), tj.!odpowiednio 98% i!94%. 
W!2009 r. nalot szkoleniowy 2435 (zaplanowany), 2155 
(po zmianach), 1430 (zrealizowany), a!wiec odpowied-
nio 58,7% i!66%. Dyspozycyjny 2675 (zaplanowany), 
2510 (po zmianach), 2875 (wykonany), tj.!odpowiednio 
108% i!114%. Jeszcze wi*ksze ró%nice wyst*powa&y dla 
poszczególnych typów statków powietrznych. Przy-
k&adowo, dla samolotu Tu-154M w!2007 r. limit nalotu 
dyspozycyjnego zosta& przekroczony o!22% (zaplano-
wano 980 godzin, wykonano 1195 godzin) przy jedno-
czesnym niewykonaniu limitu nalotu szkoleniowego 
w!19% (225 godzin zamiast 280). Charakterystyczny 
w!tym wzgl*dzie by& rok 2009 r., kiedy dla samolotów 

by&o ukierunkowane g&ównie na podtrzymy-
wanie nawyków. W!ograniczonym zakresie na-
tomiast prowadzone by&o szkolenie doskona-
l)ce i!specjalistyczne. 

Negatywnie oceniono tak%e zaniechanie 
szkolenia pilotów 36 SPLT na symulatorach lo-
tów samolotów Tu-154M i!Jak-40. Nale%y za-
uwa%y(, i% DSP, zarówno w!dokumentacji pla-
nistycznej, jak i!sprawozdawczej ze szkolenia 
Si& Powietrznych, podkre'la&o istotn) rol*, jak) 
w!procesie szkolenia odgrywaj) treningi na 
tego rodzaju urz)dzeniach. Szkole+ na symu-
latorze lotu samolotu Jak-40 nie realizowano 
od 2003 r., ze wzgl*du na awari* posiadanego 
urz)dzenia treningowego. Natomiast szkole+ 
na symulatorze Tu-154 zaprzestano w!2008 r., 
gdy% zmiana firmy serwisuj)cej samoloty spo-
wodowa&a, %e szkolenia nie mog&y by( realizo-
wane na dotychczasowych zasadach94. Wzno-
wienie szkole+ na symulatorach nast)pi&o po 
katastrofie w!Smole+sku. 

Ponadto, w!latach 2005-2007 nie prowa-
dzono szkolenia w!zakresie wspó&pracy w!za-
&odze wieloosobowej oraz zarz)dzania zasoba-
mi za&ogi. Szkolenia takie zosta&y wprowadzo-
ne do planów w!2008 r., lecz dopiero w!grudniu 
2010 r. wprowadzono standardowe procedury 
operacyjne dla wieloosobowych za&óg statków 
powietrznych. 

TU-154M z!zaplanowanych jedynie 45 godzin nalotu 
szkoleniowego zrealizowano 19 godzin nalotu (42% 
planu), natomiast limit dyspozycyjny zosta& zrealizo-
wany w!liczbie ponad 492 godzin (94% planu). W!przy-
padku samolotów Jak-40 nalot dyspozycyjny zrealizo-
wano w!liczbie ponad 1316 godzin (130% planu), przy 
wykonaniu nalotu szkoleniowego w!liczbie ponad 367 
godzin (60% planu). W!odniesieniu do 'mig&owców 
Mi-8 limit nalotu dyspozycyjnego zrealizowano w!licz-
bie ponad 307 godzin (127% planu) przy jednoczesnym 
wykonaniu limitu nalotu szkoleniowego na poziomie 
nieca&ych 202 godzin (60% planu). Podobnie w!przy-
padku 'mig&owców W-3, gdzie limit nalotu dyspozy-
cyjnego zrealizowano na poziomie ponad 359 godzin 
(119% planu) a!nalotu szkoleniowego – na poziomie 
zaledwie nieca&ych 298 godzin (60%). 

71  Ostateczn) decyzj* o!braku kontynuacji szkole+ podj)& 
ówczesny Minister Obrony Narodowej.
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W okresie obj*tym kontrol) odnotowano 
tak%e spadek poziomu znajomo'ci j*zyka an-
gielskiego w'ród pilotów 36 SPLT. W!2007 r. 
55% pilotów posiada&o potwierdzenie znajo-
mo'ci tego j*zyka na trzecim poziomie, nato-
miast w!2010 by&o to 35% (wyj)tek pozytyw-
ny to 100% pilotów ze znajomo'ci) j*zyka an-
gielskiego na tym poziomie w!grupie pilotów 
Tu-154M)95. Ustalono równie%, %e szkolenie za-
&óg na samolotach Tu-154M i!Jak-40 odbywa&o 
si* z!u%yciem dokumentacji technicznej oraz 
instrukcji u%ytkowania w!locie w!j*zyku rosyj-
skim, pomimo %e znajomo'( tego j*zyka w'ród 
za&óg statków powietrznych by&a niewystar-
czaj)ca.

Obowi)zuj)ce w!lotnictwie wojskowym 
przepisy nie nak&ada&y na pilotów 36 SPLT obo-
wi)zku posiadania licencji pilotów cywilnych 
(CPL, PPL). Równie% system szkolenia wojsko-
wego personelu lataj)cego, chocia% uwzgl*d-
nia& potrzeb* szkole+ z!zakresu znajomo'ci cy-
wilnych przepisów lotniczych oraz umiej*tno-
'ci pos&ugiwania si* j*zykiem angielskim, nie 
dawa& mo%liwo'ci uzyskania takich licencji96. 
Nale%y podkre'li(, %e na potrzeb* wdro%enia 
systemu nadawania licencji cywilnych w!lotnic-
twie transportowym wskazywa&o zarówno DSP 
jak i!Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodo-
wej do spraw Bezpiecze+stwa Lotów („IMON 

72  Poziom trzeci w! Si&ach Powietrznych odpowiada 
poziomowi czwartemu wg ICAO, który to poziom jest 
wymagany dla osób ubiegaj)cych si* lub posiadaj)-
cych licencj* cywiln). 

73  Dowództwo Si& Powietrznych, w! porozumieniu 
z!dowództwami Wojsk L)dowych i!Marynarki Wojen-
nej opracowa&o „Instrukcj* kwalifikowania pilotów 
i!nawigatorów w!lotnictwie Si& Zbrojnych RP” (IKPN-
2008) Sygn. WLOP 396/2008 (wprowadzona decyzj) 
Nr!488/MON Ministra Obrony Narodowej z!3!listopada 
2008 r., znowelizowana decyzj) nr!44/MON Ministra 
Obrony Narodowej z! 14! lutego 2011 r.). IKPN-2008 
wprowadzi&a do u%ytku nowe dokumenty: „Licencja 
pilota” i!„Licencja nawigatora” lotnictwa Si& Zbrojnych 
RP, które potwierdzaj) posiadanie okre'lonych kwa-
lifikacji lotniczych. Mia&y one s&u%y( ujednoliceniu 
standardów kwali9kowania wojskowego personelu 
lataj)cego ze standardami stosowanymi w!lotnictwie 
cywilnym.

ds. BL” lub „Inspektorat”). Podejmowane w!tym 
zakresie dzia&ania nie doprowadzi&y jednak%e 
do zapewnienia zgodno'ci procedur przygoto-
wania i!wykonywania lotów w!Si&ach Zbrojnych 
RP z!procedurami ICAO97 oraz do ich pe&nego 
wdro%enia w!lotnictwie wojskowym98.

Zdaniem NIK g&ówne b&*dy w!procesie 
szkolenia pilotów 36 SPLT polega&y na oparciu 
szkolenia na nieaktualnych programach szko-
lenia, zaprzestaniu szkole+ na symulatorach, 
nieralizowaniu szkole+ w!za&odze wieloosobo-
wej, a!tak%e ograniczeniu liczby godzin nalo-
tów szkoleniowych, w!tym faktycznie wykony-
wanych lotów w!trudnych warunkach. 

Sprz#t lotniczy wykorzystywany w%36 SPLT
W latach 2005 – 2010 w!36 SPLT narasta&y 

problemy zwi)zane z!post*puj)c) degradacj) 

74  Kontrola wykaza&a, i% na 10 losowo wybranych 
w!ramach kontroli procedur wojskowych, 3 okaza&y 
si* w!pe&ni zgodne z!procedurami ICAO, 3 cz*'ciowo 
zgodne, a!4 niezgodne. Zgodnie z!opini) bieg&ego 
powo&anego przez NIK: „w!instrukcjach oraz regula-
minach lotów lotnictwa Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)-
cych w!latach 2005-2010 nie zachowano porównywal-
no'ci i!zgodno'ci z!normami i!zaleconymi warunkami 
post*powania przez ICAO w! zakresie dotycz)cym 
organizacji i!bezpiecze+stwa lotów”. Z!uzyskanych 
odpowiedzi na wyst)pienia pokontrolne wynika, i% 
rozkazem Dowódcy Si& Powietrznych zosta& powo&any 
zespó&, którego zadaniem jest sprawdzenie zgodno'ci 
obowi)zuj)cych instrukcji, z!przepisami ICAO oraz Unii 
Europejskiej.

75  Wprowadzenie do stosowania w!lotnictwie wojsko-
wym uregulowa+ obowi)zuj)cych lotnictwo cywilne 
nie spowodowa&o zmiany w!systemie szkolenia, któ-
re pozwoli&yby na w&a'ciw) implementacj* tych%e 
norm. Szkolenie pilotów, nawigatorów i!wojskowych 
kontrolerów lotu na temat procedur obowi)zuj)cych 
w!lotnictwie cywilnym, w!tym tak%e &)czno'ci lotni-
czej, by&o prowadzone w!Wy%szej Szkole O9cerskiej 
Si& Powietrznych od 2006 r., jednak%e o'rodek szkole-
nia WSOSP nie uzyska& uprawnie+ Urz*du Lotnictwa 
Cywilnego do szkolenia personelu lataj)cego. Z!uzy-
skanych odpowiedzi na wyst)pienia pokontrolne 
wynika, i% rozpocz*to szkolenia w!o'rodkach cywil-
nych (w tym zagranicznych), m.in. w!zakresie wspó&-
pracy w!za&odze wieloosobowej, zarz)dzania zasobami 
za&ogi, czy zarz)dzania ryzykiem. Wydzielono równie% 
'rodki 9nansowe przeznaczone na realizacj* kursów 
teoretycznych na cywilne licencje pilota zawodowego. 
Kursy te s) realizowane w!cywilnych, certy9kowanych 
o'rodkach szkolenia lotniczego.
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techniczn) wykorzystywanego sprz*tu lotni-
czego, o!czym DSP informowa&o kolejnych Mi-
nistrów Obrony Narodowej, wskazuj)c na ko-
nieczno'( podj*cia decyzji dotycz)cych za-
kupów 'mig&owców oraz 'rednich i!d&ugody-
stansowych samolotów pasa%erskich. Pomimo 
istnienia realnego zagro%enia dla realizacji za-
da+ przewozu wojskowym transportem lotni-
czym najwa%niejszych osób w!pa+stwie, zwi)-
zanego g&ównie z!przekroczeniem resursów 
technicznych (ca&kowitych) nadanych statkom 
powietrznym przez producentów, wyposa%e-
niem pok&adowym nieodpowiadaj)cym wspó&-
czesnym mi*dzynarodowym standardom 
i!przepisom oraz ci)gle wzrastaj)c) liczb) przy-
padków niesprawno'ci samolotów, zakupów 
tych nie uda&o si* zrealizowa(99. W!ocenie NIK 
zasadnicz) przyczyn) niepodj*cia ostatecznej 
decyzji w!sprawie zakupu samolotów by& brak 
spójnej koncepcji funkcjonowania transportu 
lotniczego dla najwa%niejszych osób w!pa+-
stwie. Odpowiedzialno'( za ten stan rzeczy po-
nosi jednak, zdaniem NIK, nie tylko MON, ale 
równie% podmioty, na rzecz których transport 
ten by& realizowany. 

Istotnym problemem by&y równie% prze-
d&u%aj)ce si* remonty. W!trakcie kontroli w!36 
SPLT stwierdzono, %e w!wielu przypadkach czas 
oczekiwania na wykonanie remontów lub prze-
gl)dów okresowych przekracza& 200, 500, 800, 
a!w jednym przypadku 1500 dni. Konsekwencj) 
pogarszaj)cego si* stanu technicznego, a!tym 
samym liczby pozostaj)cych do dyspozycji ma-
szyn, by&y trudno'ci z!realizacj) zaplanowanych 
zada+, w!tym w!szczególno'ci szkoleniowych. 
Stwierdzono równie% przypadki wykonywania 
lotów, w!tym o!statusie „HEAD”, pomimo nie-

77  Odsetek niesprawnych statków powietrznych wyno-
si& wg stanu na: 3!stycznia 2005 r. – 34,8%, 31!grudnia 
2005 r. – 42,1%, 29!grudnia 2006 r. – 26,7%, 31!stycznia 
2008 r. 57,1%, 31!grudnia 2008 r. – 52,6%, 30!grudnia 
2009 r. – 38,1% a!31!grudnia 2010 r. – 47,6%.

sprawno'ci samolotu, spowodowanej brakiem 
cz*'ci zamiennych100.

Powa%nym utrudnieniem we w&a'ciwym 
realizowaniu zada+ przez 36 SPLT by&o du%e 
zró%nicowanie sprz*tu pozostaj)cego na wy-
posa%eniu pu&ku. W!dniu zako+czenia kontroli, 
na stanie 36 SPLT znajdowa&o si* 6 ró%nych ty-
pów statków powietrznych101. Powodowa&o to 
problemy zwi)zane zarówno z!wyszkoleniem 
za&óg oraz ich obs&ugi, jak równie% z!utrzyma-
niem maszyn w!odpowiednim stanie tech-
nicznym i!mia&o zasadniczy wp&yw zarówno 
na bezpiecze+stwo lotów, jak i!na wysoko'( 
kosztów funkcjonowania pu&ku. 

3.2.4.3 Nadzór nad bezpiecze+stwem lotów 
realizowanych przez 36 SPLT 

Nadzór MON oraz DSP nad realizacj) przez 
36 SPLT zada+ w!zakresie zapewnienia trans-
portu lotniczego najwa%niejszych osób w!pa+-
stwie by& niewystarczajacy102. Podejmowane 
przez te podmioty dzia&ania nie doprowadzi&y 
do wykrycia i!usuni*cia istotnych nieprawid&o-
wo'ci w!funkcjonowaniu 36 SPLT, które zosta-
&y ujawnione dopiero w!trakcie kontroli NIK. 
Nieprawid&owo'ci te mia&y bezpo'redni wp&yw 
na bezpiecze+stwo osób korzystaj)cych z!woj-
skowego specjalnego transportu lotniczego. 
W!ocenie NIK, nie podj*to równie% wystarcza-
j)cych dzia&a+ celem wdro%enia rozwi)za+, wy-
nikaj)cych z!do'wiadcze+ zwi)zanych z!bada-

.88  Np.!niesprawno'ci systemu nawigacyjnego w!trakcie 
lotu 24!kwietnia 2005, czy niesprawno'ci wska,nika 
poziomu oleju silnika prawego oraz wy&)czonej radio-
stacji ratowniczej z!powodu zak&ócania pracy odbior-
ników satelitarnych w!trakcie lotu 28!lutego 2010 r.

.8.  Na ogóln) liczb* 20 maszyn.

.8/  W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Minister 
Obrony Narodowej poinformowa& o!podj*ciu syste-
mowych dzia&a+ maj)cych na celu popraw* stanu 
bezpiecze+stwa w!lotnictwie wojskowym. Dzia&ania 
te maj) m.in. obejmowa(: opracowanie i!nowelizacje 
dokumentów normatywnych, wprowadzenie zmian 
w!zakresie szkolenia lotniczego, odpowiednie zabez-
pieczenie dzia&a+ lotniczych oraz szkole+ (w tym spe-
cjalistycznych i!uzupe&niaj)cych), zmiany etatowo-or-
ganizacyjne, popraw* stanu infrastruktury. 
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niem zaistnia&ych w!lotnictwie wojskowym ka-
tastrof. Przyk&adowo, po zaistnia&ej 23!stycznia 
2008 r. katastrofie samolotu CASA C-295M, z!ka-
dr) dowódcz) lotnictwa transportowego na 
pok&adzie, Szef Sztabu Generalnego, rozkazem 
nr!135/Oper/SP wprowadzi& przy planowaniu 
lotów ograniczenia, co do jednoczesnej obec-
no'ci na pok&adzie dowódcy jednostki i!jego 
zast*pcy. Jednak%e ani Minister Obrony Naro-
dowej, ani Dowódca Si& Powietrznych, nie pod-
j)& %adnych dzia&a+, maj)cych na celu wpro-
wadzenie podobnych ogranicze+ przy trans-
porcie najwa%niejszych osób w!pa+stwie oraz 
najwy%szej kadry dowódczej.

Nadzór realizowany przez MON
Nadzór nad bezpiecze+stwem lotów w!Si-

&ach Zbrojnych RP, w!tym 36 SPLT, by& na szcze-
blu Ministerstwa sprawowany przez Inspekto-
rat Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpie-
cze+stwa Lotów w!Poznaniu (IMON ds. BL)103. 

Roczne analizy stanu bezpiecze+stwa lo-
tów w!lotnictwie Si& Zbrojnych RP, sporz)dzone 
przez IMON ds. BL w!latach 2005 – 2010, wska-
zywa&y na systematyczne pogarszanie si* sy-
tuacji w!tym zakresie104. Natomiast sformu&o-
wane przez Inspektorat i!kierowane do Szefa 
Sztabu Generalnego WP wnioski zmierzaj)ce 
do poprawy stanu bezpiecze+stwa lotów nie 
by&y w&a'ciwie wykorzystywane. Ocen* tak) 
potwierdza fakt, i% niektóre wnioski regular-
nie ponawiano, w!tym zw&aszcza dotycz)ce 
konieczno'ci poprawy systemu szkolenia per-
sonelu lataj)cego105, potrzeby zmian w!struk-

.80  Szczegó&owy zakres dzia&ania IMON ds. BL zosta& okre-
'lony w!§!5 ust.!1 Instrukcji bezpiecze+stwa lotów lot-
nictwa Si& Zbrojnych RP. 

.81  Od 2005 r. wyst*puje sta&a tendencja wzrostowa incy-
dentów lotniczych w!lotnictwie wojskowym. Równie% 
wska,nik wypadków ci*%kich, 'wiadczy zdaniem 
Inspektoratu o!obni%eniu poziomu bezpiecze+stwa 
lotów i!konieczno'ci wzmocnienia dzia&a+ pro9lak-
tycznych.

.82  Wskazywano m.in. na zjawisko systematycznego obni-
%ania si* poziomu wiedzy teoretycznej i!praktycznej 
oraz pomniejszenie roli dowódców najni%szego szcze-
bla w!procesie szkolenia.

turach s&u%by in%ynieryjno-lotniczej oraz po-
prawy systemu szkolenia specjalistów s&u%by 
meteorologicznej. 

Sytuacja w!zakresie bezpiecze+stwa lotów 
w!36 SPLT nie odbiega&a znacz)co od tenden-
cji wyst*puj)cych w!ca&ym lotnictwie Si& Zbroj-
nych. Liczba zdarze+ lotniczych106 zaistnia-
&ych w!tym pu&ku, po odnotowaniu jej spadku 
w!2006 r. do 16 zdarze+, zwi*ksza&a si* w!latach 
nast*pnych, a% do 55 zdarze+ w!pierwszych 
trzech kwarta&ach 2010 r.107 G&ównymi czynni-
kami, które mia&y negatywny wp&yw na po-
ziom bezpiecze+stwa lotów by&y starzenie si* 
sprz*tu lataj)cego, spadek poziomu wyszko-
lenia, du%a rotacja personelu lataj)cego oraz 
braki kadrowe w!s&u%bie in%ynieryjno-lotniczej. 

W kontrolowanym okresie Inspektorat 
przeprowadzi& w!36 SPLT jedn) kontrol* pro-
blemow)108. Jej zakresem obj*to m.in. dzia&al-
no'( zespo&u bezpiecze+stwa lotów, realizacj* 
szkolenia lotniczego oraz dzia&anie s&u%by in%y-
nieryjno-lotniczej w!zakresie bezpiecze+stwa 
lotów. W!toku tej kontroli stwierdzono kilkana-
'cie nieprawid&owo'ci, w!tym polegaj)cych na 
niedostatecznej analizie obszarów zagro%e+ 
w!procesie szkolenia lotniczego, niepodj*ciu 
badania niektórych zdarze+ o!charakterze incy-
dentów lotniczych (powoduj)cych zagro%enie 
dla bezpiecze+stwa lotów) oraz niewystarcza-
j)cym wykorzystywaniu materia&ów Zespo&u 
Obiektywnej Analizy Kontroli Lotów do oce-
ny prawid&owo'ci szkolenia lotniczego. Bada-
nia kontrolne przeprowadzono jednak%e, ze 
wzgl*du na krótki czas ich realizacji, pobie%-

.83  Zdarzenie lotnicze – wypadek lub incydent lotniczy 
zwi)zany z!eksploatacj) statku powietrznego, który 
ma niekorzystny wp&yw na bezpiecze+stwo lotu. 

.84  Kontrola wykaza&a, %e zarówno w! Instrukcji Bezpie-
cze+stwa Lotów, jak równie% w!systemach informa-
tycznych ewidencjonuj)cych zdarzenia lotnicze nie 
ujednolicono kwestii kwali9kacji zdarze+ lotniczych 
w!przypadku, gdy w!czasie jednego lotu wyst)pi kilka 
zdarze+ lotniczych. Zdaniem NIK mo%e to powodowa( 
zniekszta&cenie statystyk w!tym zakresie.

.85  W!dniach od 31!marca 2008 r. do 4!kwietnia 2008 r. 
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nie – poddaj)c analizie na ogó& wyrywkowo 
wybrane dokumenty109. 

Nadzór nad realizacj) zalece+ pokontrol-
nych skierowanych przez IMON ds. BL do do-
wódcy 36 SPLT by& niedostateczny. Inspekto-
rat, po otrzymaniu harmonogramu usuni*cia 
nieprawid&owo'ci, nie weryfikowa& bowiem na 
bie%)co jego faktycznej realizacji. Jak wynika 
z!wyja'nie+ Szefa IMON ds. BL, sprawdzenie 
sposobu wykonania zalece+ odbywa&o si* do-
piero w!toku kolejnej kontroli problemowej da-
nej jednostki, czyli w!praktyce co cztery lata110. 
Zdaniem NIK, wp&yw na taki stan rzeczy mia-
&y równie% przepisy Instrukcji bezpiecze+stwa 
lotów lotnictwa Si& Zbrojnych RP, które nie na-
k&ada&y na jednostk* kontrolowan) obowi)z-
ku meldowania Inspektoratowi o!faktycznej, 
a!nie tylko planowanej, realizacji zalece+111. 
W!instrukcji tej nie uregulowano równie% kwe-
stii konieczno'ci wskazywania osób odpowie-
dzialnych za nieprawid&owo'ci maj)ce wp&yw 
na zaistnienie zdarze+ lotniczych, które pod 
wzgl*dem przyczynowym zakwalifikowano, 
jako zale%ne od dzia&alno'ci cz&owieka.

W dniach od 7 do 10!grudnia 2010 IMON 
ds. BL przeprowadzi&, jedyn) w!okresie obj*tym 
badaniem, kontrol* problemow) DSP. Kontrol) 
obj*to ocen* ryzyka zagro%e+ bezpiecze+stwa 
lotów oraz poprawno'( bie%)cej i!powypad-
kowej profilaktyki obni%aj)cej ryzyko zaistnie-
nia wypadku lotniczego w!szkoleniu lotniczym. 
DSP, w!zakresie obj*tym kontrol) Inspektoratu, 
otrzyma&o ocen* ogóln) bardzo dobr).

.87  Przyk&adowo, realizacj* szkolenia lotniczego zbadano 
na podstawie jednego szkolenia lotniczego, na jednym 
tylko typie statku powietrznego (M-28 Bryza).

..8  Zgodnie z!§!19 ust.!1 Instrukcji bezpiecze+stwa lotów 
lotnictwa Si& Zbrojnych RP kontrole problemowe w!36 
SPLT by& prowadzone co 4 lata.

...  W!okresie maj - pa,dziernik 2010 r. okre'lono tym-
czasowe zasady monitorowania realizacji wniosków 
pokontrolnych. Mia&y one obowi)zywa( do momentu 
wprowadzenia w!%ycie nowej instrukcji bezpiecze+-
stwa lotów. Z!uzyskanych w!odpowiedzi na wyst)-
pienie pokontrolne informacji wynika, %e rozpocz*to 
prace nad nowelizacj) instrukcji.

Departament Kontroli MON, ani inne jed-
nostki organizacyjne MON nie prowadzi&y 
w!kontrolowanym okresie kontroli prawid&o-
wo'ci wykonywania przez DSP lub 36 SPLT za-
da+ zwi)zanych z!transportem najwa%niejszych 
osób w!pa+stwie. 

Nadzór sprawowany przez DSP
Prowadzone przez DSP kontrole oraz inne 

dzia&ania nadzorcze nie doprowadzi&y do ujaw-
nienia i!usuni*cia istotnych nieprawid&owo'ci 
w!funkcjonowaniu pu&ku, maj)cych istotne 
znaczenia dla bezpiecze+stwa realizowanych 
zada+112. Nieprawid&owo'ci, te dotyczy&y m.in.: 

– fa&szowania dokumentacji (np.!zaliczania 
pilotom wykonywania lotów w!gorszych 
warunkach ni% wyst*powa&y w!rzeczywi-
sto'ci113 lub te% wykonania (wicze+, które 
nie zosta&y zrealizowane..1),

../  Szczegó&owej kontroli poddano jedynie dokumentacj* 
za okres sierpie+ – grudzie+ 2010 r., gdy% pozosta&a 
dokumentacja zosta&a zniszczona (nie podlega archi-
wizowaniu). Jednak%e bior)c pod uwag*, i% wcze'niej-
sze kontrole by&y prowadzone wed&ug tych samych 
procedur oraz fakt, i% nieprawid&owo'ci stwierdzone 
przez NIK w!36 splt wyst*powa&y w!ca&ym obj*tym 
badaniem okresie, przedstawiona przez NIK ocena 
skuteczno'ci nadzoru pozostaje aktualna w!stosunku 
do ca&ego okresu 2005-2010.

..0  Dokonana przez NIK analiza realizacji zada+ lotniczych 
wykaza&a, %e w!zakresie obejmuj)cym zgodno'( ze sta-
nem faktycznym danych prezentowanych przez za&o-
gi w!ksi)%kach ewidencji lotów, rozkazach lotów, oraz 
prawid&owo'( realizacji (wicze+ lotniczych wyst)pi&y 
istotne rozbie%no'ci i!odst*pstwa od wymogów. Usta-
lono, %e z!30 zbadanych przypadków, w!13 wyst)pi&y 
istotne rozbie%no'ci mi*dzy warunkami meteorolo-
gicznymi dla lotniska l)dowania, wskazanymi przez 
za&ogi statków powietrznych w!rozkazach lotów i!ksi*-
dze ewidencji lotów a!danymi zawartymi w!depeszach 
meteorologicznych dla lotnictwa, okre'laj)cej aktu-
alne warunki atmosferyczne METAR. Za&ogi statków 
powietrznych prezentowa&y warunki meteorologiczne 
zani%one - trudniejsze - w!stosunku do rzeczywi'cie 
panuj)cych na danym lotnisku w!momencie l)dowa-
nia, przez co potwierdza&y wykonanie zada+ w!warun-
kach atmosferycznych trudniejszych od faktycznie 
panuj)cych. 

..1  W!trakcie kontroli stwierdzono 6 przypadków, gdy 
piloci 36 SPLT realizowali (wiczenia lotnicze nierze-
telnie, tj.!niezgodnie w!wymogami obowi)zuj)cego 
programu szkolenia. Realizowano (wiczenia niezgod-
nie z!obowi)zuj)cymi parametrami, co skutkowa&o bra-
kiem wiedzy, co do mo%liwo'ci realizacji przez pilota 
zadania w!warunkach wymaganych programem szko-
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– przebiegu procesu szkolenia za&óg lotni-
czych115,

– organizacji lotów (m.in. przypadki nie 
odnotowywania informacji o!zdarzeniach 
lotniczych i!awariach),

–  przekraczania czasu pracy za&óg, 

– wyznaczania do realizacji zada+ osób 
nieposiadaj)cych stosownych uprawnie+,

–  niedokonywania oblotów przed lotami 
HEAD, 

– niewyznaczania zapasowych statków 
powietrznych. 

W ocenie NIK, niska skuteczno'( sprawo-
wanego nadzoru wynika&a m.in. z!ograniczo-
nego zakresu prowadzonych kontroli, co nie 
pozwala&o na dok&adne sprawdzenie funkcjo-
nowania jednostki116. 

Zadania w! zakresie zapobiegania zda-
rzeniom lotniczym poprzez opracowywanie 
przedsi*wzi*( profilaktycznych realizowane 
by&y przez Oddzia& Bezpiecze+stwa Lotów pod-
porz)dkowany bezpo'rednio Dowódcy Si& Po-
wietrznych117. 

lenia i!w rezultacie zagra%a&o bezpiecze+stwu realiza-
cji zada+. Np.!w dniu 5!maja 2008 r. za&oga wykona&a 
(wiczenie nr!113 pomimo braku maksymalnego obci)-
%enia samolotu, wykonaniu (wiczenia poni%ej za&o%o-
nego wymiaru czasowego oraz wykonaniu l)dowania 
na lotnisku Ok*cie, gdy wymogiem by&o l)dowanie na 
obcym lotnisku. Ponadto wg dokumentacji lotniczej 
przedmiotowe (wiczenie wykonano w! zas&oni*tej 
kabinie pomimo, i% ju% w!momencie startu samolo-
tu ujawniono zosta&a jego niesprawno'( polegaj)ca 
na braku wskaza+ pr*dko'ciomierzy na przyrz)dach 
drugiego pilota i!technika pok&adowego.

..2  Szczegó&owo opisanych w!punkcie 3.2.4.2. na str. 37 
i!kolejnych.

..3  Z!uzyskanych odpowiedzi na wyst)pienia pokontrol-
ne wynika, i% we wszystkich jednostkach lotniczych 
dokonano wery9kacji wszelkich uprawnie+ i!dopusz-
cze+ pilotów oraz technicznego personelu lataj)ce-
go. Dodatkowo, w!ramach prowadzonych nadzorów 
s&u%bowych nad jednostkami lotniczymi, realizowa-
ne s) sprawdzenia poprawno'ci nadania uprawnie+ 
i!dopuszcze+.

..4  Zgodnie z!Instrukcj) Bezpiecze+stwa Lotów Lotnic-
twa Si& Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, do zada+ 
s&u%by bezpiecze+stwa lotów na szczeblu dowództw 
(§6) nale%a&o m.in.: opracowywanie rocznych i!pó&-
rocznych analiz stanu bezpiecze+stwa lotów (pkt!15) 

Kontrola wykaza&a, i% nie realizowano za-
lece+ wynikaj)cych z!rocznych analiz o!stanie 
bezpiecze+stwa lotów. Dotyczy&y one niedo-
ci)gni*( w!systemie szkolenia lotniczego m.in.: 

– braku treningu w!symulatorach, 

– sp&ycania treningów w!kabinach statków 
powietrznych, 

– zaw*%ania i!sp&ycania procesu szkolenio-
wego poprzez ograniczanie lub ca&kowite 
zaniechanie realizacji szkolenia doskona-
l)cego i!specjalistycznego w!wyniku sku-
pienia si* na podtrzymywaniu nawyków 
i!wykonaniu rocznej normy nalotu,

– nierytmiczno'ci szkolenia w!powietrzu, 

– s&abego przygotowania do lotów oraz 
stanu technicznego statków powietrz-
nych (m.in. brak wystarczaj)cej liczby 
sprz*tu lotniczego do szkolenia w!po-
wietrzu spowodowany wyczerpaniem 
si* resursów eksploatacyjnych oraz wy-
sokim stopniem niesprawno'ci statków 
powietrznych, brak ci)g&o'ci dostaw 
cz*'ci zamiennych). 

Wdro"enie systemu informatycznego 
analizy bezpiecze$stwa lotów „Turawa”

System „Turawa” mia& pozwoli( na bie%)-
c) analiz* poziomu wyszkolenia personelu la-
taj)cego i!niezawodno'ci techniki lotniczej, 
szczegó&ow) identyfikacj* zagro%e+ dla bez-
piecze+stwa lotów, analiz* przyczyn wypad-
ków lotniczych oraz efektów stosowanych dzia-
&a+ profilaktycznych. Prace nad tym projektem 
podj*to w!2000 r., jednak%e do dnia zako+cze-
nia kontroli system ten nie zosta& wdro%ony118. 
W!ocenie NIK, sposób realizacji tego projektu 
odbiega& od wymogów rzetelnego i!gospodar-
nego dzia&ania, a!opó,nienie jego wdro%enia 

oraz uczestniczenie w!kontrolach problemowych pod-
leg&ych jednostek w!zakresie bezpiecze+stwa lotów 
(pkt!13).

..5  Wedle informacji przekazanych przez Ministra Obrony 
Narodowej system Turawa zosta& wdro%ony w!Si&ach 
Zbrojnych w!sierpniu 2011 r.
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mia&o negatywny wp&yw na stan bezpiecze+-
stwa lotów. 

Na prace badawczo-rozwojowe oraz wdro-
%eniowe wydano w!latach 2000-2010 &)cznie 
4.910!tys. z&. Pierwotny termin wprowadze-
nia systemu do u%ytku okre'lono na 15!grud-
nia 2002 r., a!nast*pnie na koniec!pa,dzier-
nika 2006 r. Przewlek&o'( w!opracowywaniu 
systemu doprowadzi&a do tego, %e zakupiony 
w!2000 r. na jego potrzeby sprz*t komputero-
wy, o!pierwotnej warto'ci 445,9!tys. z&, sta& si* 
przestarza&y i!przeznaczono go do likwidacji. 
Opó,nienia w!realizacji projektu by&y spowo-
dowane:

 6 niezapewnieniem ci)g&o'ci finansowania 
prac w!latach 2001 – 2002,

 6 opó,nieniem w!przyst)pieniu do opraco-
wywania wymaganej dokumentacji bez-
piecze+stwa systemu przez organizatora 
systemu, tj.!IMON ds. BL,

 6 d&ugotrwa&ym, trwaj)cy &)cznie ok. 19 mie-
si*cy, procesem uzgadniania dokumentacji 
bezpiecze+stwa ze s&u%bami ochrony pa+-
stwa, tj.!Wojskowymi S&u%bami Informacyj-
nymi, a!nast*pnie S&u%b) Kontrwywiadu 
Wojskowego.

3.2.4.4 Organizacja lotu Prezydenta RP 
do Smole+ska 10!kwietnia 2010 r.

Organizacja przez 36 SPLT lotów zrealizo-
wanych 10!kwietnia 2010 r. z!Warszawy na lot-
nisko Smole+sk-Pó&nocny odby&a si* niezgod-
nie z!obowi)zuj)cymi procedurami119. W!po-
wy%szych przypadkach zdecydowano si* na 
realizacj* lotów, chocia% w!tym czasie ww. lot-
nisko nie by&o uj*te w!dost*pnym w!36 SPLT 
rejestrze. By&o to niezgodne z!§!9 pkt!16 Regu-
laminu lotów okre'laj)cym, %e lotnisko wykre-
'lone z!rejestru lotnisk jest lotniskiem zamkni*-
tym. By&o to równie% naruszeniem §!1!pkt!5 In-

..7 Te same nieprawid&owo'ci wyst)pi&y równie% w!trakcie 
realizacji lotów 7!kwietnia 2010 r. w!zwi)zku z!wizyt) 
Prezesa Rady Ministrów w!Smole+sku.

strukcji HEAD, zgodnie z!którym operacje star-
tów i!l)dowa+ statków powietrznych o!statusie 
HEAD mo%na wykonywa( na samolotach z!lot-
nisk czynnych. Jako przyczyny decyzji o!realiza-
cji tych lotów, by&y Dowódca 36 SPLT wskaza&: 

– zapotrzebowanie na te loty dysponentów 
lotów, 

– uzyskanie zgody dyplomatycznej na 
przelot z!l)dowaniem na lotnisku Smo-
le+sk- Pó&nocny, 

– brak sygna&u ze strony rosyjskiej, %e lot-
nisko jest nieczynne i!zabronione jest 
wykonywanie na nim operacji startów 
i!l)dowa+.

Zdaniem NIK, wskazane przez Dowódc* 36 
SPLT przes&anki nie uprawnia&y do podj*cia de-
cyzji o!wykonaniu lotów na lotnisko Smole+sk-
Pó&nocny, gdy% obowi)zuj)ce przepisy zezwa-
la&y na wykonanie lotów samolotów o!statusie 
HEAD wy&)cznie na lotniska czynne.

Ponadto, w!przypadku powy%szych lotów 
za&ogi samolotów zdecydowa&y si* na ich wy-
konanie pomimo nieotrzymania komunikatów 
meteorologicznych o!warunkach pogodowych 
panuj)cych na!lotnisku Smole+sk-Pó&nocny. 
Stwierdzono ponadto, %e 31!marca 2010 r. Szef 
Sekcji Planowania i!Ewidencji w!Pionie Szko-
lenia 36 SPLT120 wyst)pi& do Szefostwa S&u%-
by Ruchu Lotniczego RP w!Warszawie o!anu-
lowanie zamówienia na!„liderów” rosyjskich 
maj)cych uczestniczy( w!lotach do Smole+-
ska, motywuj)c to!faktem znajomo'ci j*zyka 
rosyjskiego przez zaplanowanych na te loty pi-
lotów. Zgodnie z!wyja'nieniami ówczesnego 
Dowódcy 36 SPLT, anulowanie zamówienia na-
st)pi&o bez jego wiedzy. 

./8   Do którego zakresu obowi)zków nale%a& m.in. nadzór, 
koordynacja oraz udzia& w!ca&okszta&cie dzia&alno'ci 
dotycz)cej planowania lotów zagranicznych, a!tak%e 
koordynacja i!nadzór nad przygotowaniem za&óg do 
wylotów zagranicznych.
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3.2.5 Biuro Ochrony Rz)du

3.2.5.1 Opracowanie procedur 
gwarantuj)cych w&a'ciw) 
organizacj* ochrony

Procedury obowi)zuj)ce w!BOR nie zapew-
nia&y w&a'ciwej organizacji dzia&a+ ochronnych 
i!by&y jedn) z!istotnych przyczyn stwierdzo-
nych w!tym zakresie nieprawid&owo'ci. Przepi-
sy wewn*trzne nie tworzy&y spójnego systemu, 
nie regulowa&y wszystkich istotnych z!punk-
tu widzenia prowadzenia dzia&a+ ochronnych 
obszarów, by&y cz*'ciowo zdezaktualizowane, 
a!ponadto wywo&ywa&y szereg w)tpliwo'ci in-
terpretacyjnych w'ród osób zobowi)zanych 
do ich stosowania. 

Zasadnicz) przyczyn) wskazanych po-
wy%ej nieprawid&owo'ci by& brak w&a'ciwie 
zorganizowanego nadzoru, zapewniaj)cego 
m.in. szybk) identyfikacj* zmian obowi)zuj)-
cych przepisów oraz sygnalizuj)cego niew&a-
'ciwe funkcjonowanie procedur wewn*trz-
nych. W!BOR nie dzia&a& równie% prawid&owo 
system wewn*trznego obiegu informacji, któ-
ry pozwala&by na gromadzenie i!wykorzysty-
wanie do'wiadcze+ w!zakresie przygotowania 
i!realizacji dzia&a+ ochronnych. W!efekcie nie 
prowadzono analiz w!zakresie obowi)zuj)cych 
procedur, które pozwoli&yby na weryfikacj* ich 
przydatno'ci oraz zidentyfikowanie ewentual-
nych luk lub sytuacji, w!których obowi)zuj)ce 
przepisy nie mog) by( stosowane z!powodu 
zmiany uwarunkowa+ zewn*trznych (tzn. nie-
zale%nych od BOR)121. 

3.2.5.2 Przygotowanie BOR do zapewnienia 
bezpiecze+stwa ochranianym 
osobom

Proces analizowania zagro%e+ i!planowania 
dzia&a+ ochronnych by& realizowany niezgod-
nie z!obowi)zuj)cymi w!BOR przepisami we-

./.  Zgodnie z!uzyskanymi informacjami Szef BOR podj)& 
dzia&ania celem kompleksowego uregulowania kwestii 
zapewnienia bezpiecze+stwa najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie.

wn*trznymi122. Proces ten, wed&ug wyja'nie+ 
osób odpowiedzialnych, by& w!du%ej mierze 
prowadzony w!formie bezpo'rednich ustale+ 
pomi*dzy szefami poszczególnych oddzia&ów 
oraz poprzez odprawy koordynacyjne. Dzia&a-
nia te nie znalaz&y odzwierciedlenia w!doku-
mentacji, która zgodnie z!obowi)zuj)cymi pro-
cedurami powinna by( sporz)dzona. W!oce-
nie NIK, brak analiz zagro%e+ oraz aktualnych 
planów ochrony znacz)co utrudnia& w&a'ciwe 
przygotowanie i!realizacj* dzia&a+ ochronnych.

Zasadniczymi przyczynami stwierdzonych 
nieprawid&owo'ci w!zakresie rozpoznawania 
zagro%e+ i!planowania dzia&a+ ochronnych 
by&y:

– nieznajomo'( przez osoby bezpo'rednio 
odpowiedzialne za realizacj* zada+ obo-
wi)zuj)cych procedur, 

– niew&a'ciwe wywi)zywanie si* przez te 
osoby z!na&o%onych obowi)zków, 

– brak w&a'ciwego nadzoru nad realizacj) 
zada+ przez te osoby123.

Istotnym czynnikiem, wp&ywaj)cym nega-
tywnie na proces analizowania zagro%e+ i!pla-
nowana dzia&a+ ochronnych by& równie% brak 
informacji od organizatora lub koordynatora 
wizyty o!terminie, programie wizyty oraz sk&a-
dzie delegacji lub ich zbyt pó,ne przekazywa-
nie124.

BOR by& natomiast przygotowany do za-
pewnienia bezpiecze+stwa osobom ochrania-
nym pod wzgl*dem kadrowym i!sprz*towym. 
Funkcjonariusze BOR spe&niali wymogi okre-
'lone w!rozporz)dzeniu Ministra Spraw We-
wn*trznych i!Administracji z!4!wrze'nia 2002 r. 

.//  Szczegó&owy zakres nieprawid&owo'ci zosta& opisany 
w!niejawnych wyst)pieniach pokontrolnych skierowa-
nych do Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji 
oraz Szefa BOR.

./0  W!trakcie kontroli NIK Szef BOR podj)& dzia&ania organi-
zacyjne i!kadrowe, zmierzaj)ce do usuni*cia stwierdzo-
nych nieprawid&owo'ci i!wyci)gni*cia konsekwencji 
w!stosunku do osób odpowiedzialnych.

./1  Kwestia ta zosta&a omówiona w!pkt!3.2.1. Informacji na 
str. 22.
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w!sprawie wymaga+, jakim powinien odpowia-
da( funkcjonariusz BOR na stanowisku Szefa 
Komórki lub innym stanowisku s&u%bowym125. 
Równie% posiadany przez BOR sprz*t umo%li-
wia& realizacj* zada+ okre'lonych w!art.!2 ust.!1 
pkt!1 ustawy o!BOR. 

3.2.5.3 Realizacja dzia&a+ ochronnych

Dokumentacja prowadzona przez BOR 
w!zakresie bezpo'redniej realizacji przedsi*-
wzi*( ochronnych nie pozwala&a na weryfika-
cj* prawid&owo'ci dzia&a+ Biura w!tym przed-
miocie. Istniej)ca dokumentacja nie zawiera-
&a dowodów wskazuj)cych na nieprawid&owe 
dzia&ania BOR w!tym zakresie, ale zasadniczo 
mia&a ona charakter ogólny i!zdaniem NIK nie 
mo%e by( podstaw) do dokonania rzetelnej 
oceny prawid&owo'ci realizacji zada+ ochron-
nych. Ustalenie stanu faktycznego by&o rów-
nie% mo%liwe z!wykorzystaniem innych 'rod-
ków dowodowych, takich jak wyja'nienia czy 
przes&uchania 'wiadków.

W zwi)zku z!powy%szym szczegó&owej ana-
lizie poddano trzy wybrane wizyty osób zaj-
muj)cych kierownicze stanowiska w!pa+stwie, 
które ze wzgl*du na ich przebieg zosta&y sto-
sunkowo dobrze udokumentowane. W!jej wy-
niku stwierdzono, i% brak w&a'ciwej wspó&pracy 
pomi*dzy instytucjami odpowiedzialnymi za 
przygotowanie i!realizacj* wizyty osoby ochra-
nianej (w&a'ciw) Kancelari), MSZ, BOR), a!tak-
%e z!s&u%bami pa+stw obcych spowodowa&, i% 
mog&o doj'( do zagro%enia bezpiecze+stwa 
osób ochranianych126. 

Natomiast w!przypadku pozosta&ych wizyt 
dzia&ania kontrolne ograniczono do sprawdze-
nia poprawno'ci formalnej, tj.!stopnia komplet-

./2  Dz.!U. Nr!165, poz. 1357. Badaniem obj*to osoby wyko-
nuj)ce zadania w!ramach ochrony osób i!obiektów 
oraz rozpoznania pirotechnicznego i!radiologicznego. 
Badania dokonano na wybranej próbie. 

./3 Szczegó&owy przebieg wizyt zosta& opisany w!nie-
jawnych wyst)pieniach pokontrolnych skierowanych 
do Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz 
Szefa BOR.

no'ci dokumentacji w!stosunku do wynikaj)cej 
z!procedur mapy procesu127. Analiza zawarto-
'ci teczek wizyt krajowych i!zagranicznych wy-
kaza&a: dla wizyt zagranicznych stopie+ kom-
pletno'ci dokumentacji wynosi& 73%128, dla wi-
zyt krajowych 44%129. Ponadto stwierdzono, i% 
kategoria dzia&a+ ochronnych przyjmowana 
by&a niezgodnie z!obowi)zuj)cymi Instrukcja-
mi dzia&a+ ochronnych, co jednak%e nie mia&o 
bezpo'redniego wp&ywu na si&y i!'rodki u%yte 
przez BOR do realizacji tych zada+.

Przyczyn) nieprawid&owo'ci w!zakresie re-
alizacji dzia&a+ ochronnych by& brak nale%ytego 
nadzoru nad realizacj) procedur ze strony kie-
rownictwa BOR, który pozwoli&by na wykrycie 
przypadków narusze+ obowi)zuj)cych prze-
pisów wewn*trznych, a!w przypadku stwier-
dzenia nieadekwatno'ci procedur do specyfiki 
realizowanych zada+, na ich zmian*. Komplek-
sow) ocen* przez kierownictwo BOR jako'ci 
procedur i!poziomu ich realizacji przez funk-
cjonariuszy utrudnia&y du%e zmiany kadrowe 
w!Biurze, w!szczególno'ci na stanowiskach sze-
fów komórek bezpo'rednio odpowiedzialnych 
za realizacj* ww. zada+. W!ocenie NIK, obowi)-
zuj)cy w!BOR system dokumentowania prowa-
dzonych dzia&a+ nie zapewnia& kierownictwu 
BOR pe&nych i!obiektywnych informacji o!pra-
wid&owo'ci realizowanych zada+.

./4 Opracowanej przez kontrolerów NIK na podstawie 
obowi)zuj)cych w! BOR przepisów, a! uzgodnionej 
w!dniu 10!stycznia 2011 r. z!Zast*pc) Szefa BOR – Sze-
fem Dzia&a+ Ochronnych.

./5 :redni stopie+ kompletno'ci zosta& wyliczony jako 
'rednia arytmetyczna ze stopnia kompletno'ci wszyst-
kich teczek. Z!kolei stopie+ kompletno'ci danej teczki 
to stosunek liczby zawartych w!niej dokumentów do 
liczby dokumentów, które powinny si* w!niej znajdo-
wa( zgodnie z!map) procesu. 

./7 Kwestie te zosta&y szczegó&owo opisane w!niejawnych 
wyst)pieniach pokontrolnych skierowanych do Mini-
stra Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz Szefa 
BOR.
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3.2.5.4 Zabezpieczenie wizyty Prezydenta 
RP w!Smole+sku 10!kwietnia 2010 r.

W ramach badania zabezpieczenia wizyty 
Prezydenta RP w!Smole+sku 10!kwietnia 2010 r. 
NIK stwierdzi&a nieprawid&owo'ci w!zakresie re-
alizacji form dzia&a+ ochronnych okre'lonych 
w!niejawnej Decyzji nr!Pf-38 Ministra SWiA 
w!sprawie obj*cia ochron) osób ze wzgl*du 
na dobro pa+stwa oraz zakresu dzia&a+ ochron-
nych realizowanych przez Biuro Ochrony Rz)-
du oraz naruszenie obowi)zuj)cych procedur 
wewn*trznych130. Ponadto Szef BOR, wbrew 
obowi)zkowi okre'lonemu w!§!16 rozporz)-
dzenia Ministra Infrastruktury z!25!listopada 
2008 r. w!sprawie struktury polskiej przestrze-
ni powietrznej oraz szczegó&owych warunków 
i!sposobu korzystania z!tej przestrzeni131, nie 
nada& równie% lotowi statusu HEAD132. Stwier-
dzone w!trakcie badania tej wizyty nieprawi-
d&owo'ci wyst*powa&y tak%e w!odniesieniu do 
wi*kszo'ci innych kontrolowanych wizyt. 

Ustalono ponadto, i% BOR w!ramach prze-
prowadzonego rekonesansu nie dokona& 
sprawdzenia stanu bezpiecze+stwa lotniska 
w!Smole+sku. Obowi)zek sprawdzenia sta-
nu bezpiecze+stwa lotniska, w!sytuacji, gdy 
nie jest ono lotniskiem czynnym, nie wynika& 
z!obowi)zuj)cych w!BOR procedur, nie by& rów-
nie% przewidziany w!zawartym pomi*dzy BOR 
a!Dowództwem Si& Powietrznych porozumie-
niu z!18!marca 2008 r. Dowództwo 36 SPLT nie 
zwraca&o si* do BOR o!uwzgl*dnienie, w!ra-

.08  Kwestie te zosta&y przedstawione w!niejawnych wyst)-
pieniach pokontrolnych skierowanych do Ministra 
Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz Szefa BOR.

.0.  Dz.!U. Nr!210, poz. 1324. Rozporz)dzenie wesz&o w!%ycie 
28!listopada 2008 r.

.0/ Status lotu - wskazówka informuj)ca, czy dany statek 
powietrzny wymaga specjalnego traktowania, czy nie 
przez organy s&u%b ruchu lotniczego. Wed&ug informa-
cji uzyskanych z!PA-P, pomimo nienadania przez Szefa 
BOR o9cjalnego statusu lotu HEAD, lot ten by& trakto-
wany jako lot o!statusie HEAD na podstawie zg&oszenia 
dokonanego przez 36 SPLT.

mach prowadzonego rekonesansu, sprawdze-
nia stanu lotniska w!Smole+sku133. 

Instrukcja HEAD przewiduje, %e organiza-
cja przylotu/odlotu oraz niezb*dnego zabez-
pieczenia logistycznego statku powietrznego 
wykonuj)cego lot o!statusie HEAD nale%y do 
zarz)dzaj)cego lotniskiem czynnym lub l)do-
wiskiem (§!1 ust.!6). W!przypadku l)dowania 
na terenie innym ni% sta&e lotniska i!l)dowiska 
w!zakresie organizacji bezpiecze+stwa miej-
sca l)dowania lub startu oraz zabezpieczenia 
ratowniczo ga'niczego oraz za organizacj* 
ochrony statku powietrznego w!czasie posto-
ju odpowiada BOR (§!1 ust.!7). Operacje star-
tów i!l)dowa+ statków powietrznych o!statusie 
HEAD mo%na wykonywa(:

–  na samolotach i!'mig&owcach – z!lotnisk 
czynnych134,

–  na 'mig&owcach z!l)dowisk135 oraz in-
nych miejsc startów i! l)dowa+136, po 
uprzednim uzgodnieniu i!odpowiednim 
zabezpieczeniu miejsca l)dowania przez 
miejscowe w&adze samorz)dowe lub woj-
skowe.

BOR nie zabezpiecza& w&asnymi si&ami 
i!'rodkami lotniska w!Smole+sku, zdaj)c si* 
w!tym zakresie w!ca&o'ci na stron* rosyjsk). 

.00 Z!wyja'nie+ pracowników ambasady RP w!Moskwie 
wynika, %e %aden z! podmiotów uczestnicz)cych 
w!rekonesansie przed wizytami 7 i!10!kwietnia nie 
zwróci& si* do polskich s&u%b dyplomatycznych z!wnio-
skiem o!umo%liwienie lustracji stanu lotniska Smole+sk 
- Pó&nocny.

.01 Lotnisko – wydzielony obszar na l)dzie, wodzie lub 
innej powierzchni w!ca&o'ci lub cz*'ci przeznaczony 
do wykonywania startów, l)dowa+ i!naziemnego lub 
nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze 
znajduj)cymi si* w!jego granicach obiektami i!urz)-
dzeniami budowlanymi o!charakterze trwa&ym. Lot-
nisko wpisane jest do rejestru lotnisk.

.02 L)dowisko – wydzielony, uj*ty w!ewidencji l)dowisk 
obszar na ladzie, wodzie lub innej powierzchni w!ca&o-
'ci lub cz*'ci przeznaczony do wykonywania startów, 
l)dowa+ i!ruchu statków powietrznych na tych obsza-
rach.

.03 Inne miejsce startów i! l)dowa+ – inne ni% lotnisko 
i!l)dowisko miejsce do wykorzystania w!sytuacjach 
o!których mowa w!§!11 ust.!22 RL-2006.
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W!trakcie przygotowa+ uznano bowiem, %e ze 
wzgl*du na wojskowy charakter lotniska oraz 
si&y i!'rodki u%yte przez s&u%by rosyjskie, wszy-
scy funkcjonariusze grupy przygotowawczej 
BOR b*d) prowadzili dzia&ania ochronne na po-
zosta&ych miejscach czasowego pobytu oso-
by ochranianej137. Zgodnie z!planem dzia&a+ 
ochronnych Prezydentowi, w!trakcie pobytu 
na lotnisku, mieli towarzyszy( funkcjonariusze 
ochrony bezpo'redniej BOR oraz funkcjonariu-
sze s&u%b rosyjskich138. Kolumna samochodowa 
mia&a by( zapewniona przez stron* rosyjsk) 
i!zosta( podstawiona bezpo'rednio pod samo-
lot. Ochrona samolotu specjalnego w!miejscu 
bazowania mia&a by( realizowana przez s&u%-
by rosyjskie. 

W ramach czynno'ci kontrolnych NIK po-
równa&a zabezpieczenie powy%szej wizyty do 
wizyt odbytych w!Smole+sku przez Prezyden-
ta RP w!dniu 17!wrze'nia 2007 r. oraz Premiera 
RP w!dniu 7!kwietnia 2010 r., pod k)tem u%y-
tych przez stron* polsk) si& i!'rodków oraz za-
kresu prowadzonych dzia&a+. Ustalono, %e spo-
sób organizacji wizyt by& zbli%ony, przy czym 
najwi*ksze si&y i!'rodki BOR zosta&y u%yte do 
zabezpieczenia wizyty Prezydenta RP w!dniu 
10!kwietnia 2010 r.139 Nale%y jednak%e zauwa-
%y(, i% w!przypadku wizyt zagranicznych bez-
piecze+stwo osób chronionych zale%y przede 

.04 Analogicznie, jak w!trakcie wizyty Premiera RP w!dniu 
7.04.2010 r.

.05 W!chwili katastrofy na lotnisku znajdowa& si* równie% 
jeden funkcjonariusz BOR, oddelegowany do MSZ 
(w ramach ochronny ambasadora RP w!Moskwie). Nie 
wykonywa& on formalnie %adnych zada+ w!ramach 
realizowanych dzia&a+ ochronnych (ze wzgl*du na 
oddelegowanie nie podlega& on wówczas Szefowi 
BOR, lecz Ministrowi Spraw Zagranicznych). Ze!z&o%o-
nych przez tego funkcjonariusza zezna+ wynika, i% na 
pro'b* nadzoruj)cego dzia&ania ochronne funkcjona-
riusza BOR mia& sprawdzi(, czy sk&ad kolumny samo-
chodowej, podstawionej przez s&u%by rosyjskie, jest 
zgodny z!wcze'niejszymi ustaleniami. 

.07 Szczegó&owe informacje dotycz)ce liczby funkcjo-
nariuszy oraz zastosowanych form ochrony zosta&y 
opisane w!niejawnych wyst)pieniach skierowanych 
do Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz 
Szefa BOR.

wszystkim od si& i!'rodków u%ytych przez s&u%-
by kraju gospodarza, uczestnicz)ce w!zabez-
pieczeniu wizyty. Wedle dokumentów BOR, 
strona rosyjska zapewni&a, i% ochrona podczas 
wizyty 10!kwietnia 2010 r., pomimo %e wizyta 
ta by&a traktowana przez stron* rosyjsk) jako 
„nieoficjalna”, b*dzie realizowana w!takim sa-
mym zakresie jak podczas wizyty Premiera RP 
7!kwietnia 2010 r. NIK nie posiada instrumen-
tów kontrolnych, które pozwoli&yby zweryfiko-
wa(, w!jakim zakresie s&u%by rosyjskie zrealizo-
wa&y zabezpieczenie poszczególnych wizyt.

Kwestia realizacji zada+ ochronnych w!sto-
sunku do Szefa Sztabu Generalnego WP oraz 
innych osób podlegaj)cych ochronie przez 
-andarmeri* Wojskow) zosta&a szczegó&owo 
omówiona w!Informacji „Funkcjonowanie -an-
darmerii Wojskowej”140. 

3.2.5.5 Funkcjonowanie systemu kontroli 
zarz)dczej 

Formy i!zakres dzia&a+ prowadzonych w!ra-
mach realizowanej przez kierownictwo BOR 
kontroli zarz)dczej by&y niewystarczaj)ce. 
Oparcie si* w!tym zakresie niemal wy&)cznie 
na ustnie sk&adanych meldunkach osób odpo-
wiedzialnych za realizacj* poszczególnych za-
da+, jak wskazuj) wyniki kontroli, nie zapew-
nia&o kierownictwu BOR pe&nych i!obiektyw-
nych informacji w!przedmiocie prawid&owo'ci 
ich realizacji. Powy%sze potwierdza&y m.in. wy-
ja'nienia!z&o%one przez Szefa BOR oraz Szefa 
Dzia&a+ Ochronnych na okoliczno'( ujawnio-
nych przez NIK nieprawid&owo'ci, z!których wy-
nika, i% kierownictwo BOR nie posiada&o wiedzy 
o!istotnych nieprawid&owo'ciach w!podleg&ych 
komórkach, pomimo %e mia&y one charakter 
systematyczny i!d&ugotrwa&y. 

Realizowane przez kierownictwo BOR dzia-
&ania w!ramach systemu kontroli zarz)dczej nie 
znajdowa&y wsparcia w!czynno'ciach wyko-

.18   Nr!ewid. 18/2012/P11/082/KON. Informacja ta zostanie 
wkrótce przekazana do Sejmu RP. 
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nywanych w!ramach audytu wewn*trznego 
oraz kontroli wewn*trznej. Komórki kontroli 
wewn*trznej oraz audytu wewn*trznego prze-
prowadzi&y &)cznie w!latach 2005-2010 w!kon-
trolowanym przez NIK zakresie tylko jedn) kon-
trol*, koncentruj)c swoje dzia&ania na innych 
obszarach funkcjonowania BOR.

Przyczyn) stwierdzonych nieprawid&owo-
'ci by&o b&*dne zidentyfikowanie obszarów za-
gro%onych nieprawid&owo'ciami i!tym samym 
ukierunkowanie dzia&a+ kontroli i!audytu we-
wn*trznego na kwestie niezwi)zane z!reali-
zacj) podstawowego zadania BOR, jakim jest 
ochrona osób141. Równie% cz*ste zmiany na sta-
nowisku Szefa BOR oraz Szefa Dzia&a+ Ochron-
nych mia&y negatywny wp&yw na mo%liwo'( 
realizacji skutecznego nadzoru142.

3.2.5.6 Wspó&praca z!innymi podmiotami 
realizuj)cymi zadania w!zakresie 
organizacji wizyt

NIK oceni&a pozytywnie wspó&prac* pomi*-
dzy BOR a!Policj), Stra%) Graniczn) oraz Agen-
cj) Bezpiecze+stwa Wewn*trznego w!zakre-
sie organizacji wizyt osób zajmuj)cych kierow-
nicze stanowiska w!pa+stwie, prowadzonych 
z!wykorzystaniem lotnictwa transportowego 
Si& Zbrojnych. Nieprawid&owo'ci wyst)pi&y na-
tomiast w!zakresie wspó&pracy pomi*dzy BOR 
a!KPRP, KPRM, MSZ oraz DSP. Dotyczy&y one 
przede wszystkim przep&ywu informacji. Brak 
niezb*dnych informacji, lub przekazywanie ich 
z!opó,nieniem utrudnia&o dokonanie niezb*d-
nych analiz zagro%e+, a!tak%e w&a'ciwe zapla-
nowanie dzia&a+ ochronnych.

Zasadnicz) przyczyn) stwierdzonych 
w!tym zakresie nieprawid&owo'ci by& brak po-

.1. Do podstawowych zada+ BOR, zgodnie z!art.!1 usta-
wy o!Biurze Ochrony Rz)du, nale%y równie% ochrona 
obiektów i!urz)dze+. 

.1/ W!latach 2005-2010 funkcj* Szefa BOR pe&ni&o 5 osób, 
a!Szefa Dzia&a+ Ochronnych 4 osoby. W!trakcie kontroli 
NIK Szef BOR podj)& dzia&ania celem zmiany funkcjo-
nowania systemu nadzoru i!kontroli wewn*trznej.

rozumie+ precyzyjnie okre'laj)cych zasady 
i!zakres wspó&pracy poszczególnych podmio-
tów, a!w przypadku zawartych porozumie+ 
brak nadzoru nad ich realizacj). Jakkolwiek za-
sadniczy wp&yw na wyst)pienie powy%szych 
nieprawid&owo'ci mia&y dzia&ania innych pod-
miotów, to kierownictwo BOR nie podj*&o wy-
starczaj)cych stara+ celem ich usuni*cia. Dzia-
&ania w!tym zakresie by&y z!regu&y prowadzone 
nieformalnie, a!ich efektem by&a krótkotrwa&a 
poprawa sytuacji. Brak informacji od organiza-
tora lub koordynatora wizyty o!terminie, pro-
gramie wizyty oraz sk&adzie delegacji lub ich 
zbyt pó,ne przekazywanie negatywnie wp&y-
wa& na proces analizowania zagro%e+ i!plano-
wania dzia&a+ ochronnych prowadzony przez 
BOR.

3.2.6 Ministerstwo Spraw Wewn*trznych 
i!Administracji

3.2.6.1 Sprawowanie przez Ministrów SWiA 
nadzoru nad BOR

Kolejni Ministrowie Spraw Wewn*trznych 
i!Administracji nie wywi)zywali si* rzetelnie 
z!obowi)zku nadzoru i!kontroli nad BOR. Dzia-
&ania podejmowane w!tym zakresie nie by&y 
wystarczaj)ce, poniewa% nie zapewnia&y Mini-
strom SWiA pe&nej wiedzy na temat realizacji 
podstawowych zada+ tej formacji oraz nie do-
prowadzi&y do ujawnienia istotnych nieprawi-
d&owo'ci w!zakresie rozpoznawania zagro%e+ 
i!planowania dzia&a+ ochronnych w!stosunku 
do osób zajmuj)cych kierownicze stanowiska 
w!pa+stwie, pomimo %e mia&y one charakter 
systemowy i!wyst*powa&y w!ca&ym okresie ob-
j*tym kontrol). NIK nie podzieli&a argumentacji 
zawartej w!z&o%onych w!trakcie kontroli wyja-
'nieniach, wed&ug których dzia&ania nadzorcze 
w!obszarze obj*tym kontrol) by&y niezasadne, 
ze wzgl*du na brak skarg i!informacji o!nie-
prawid&owo'ciach oraz ze wzgl*du na potrze-
b* obj*cia nadzorem i!kontrol) innych zagad-
nie+ b*d)cych w!kompetencji Ministerstwa. 
NIK zwróci&a uwag* na fakt, %e ochrona osób 
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pe&ni)cych kierownicze stanowiska w!pa+-
stwie by&a podstawowym zadaniem ustawo-
wym BOR i!powinna by&a podlega( szczegól-
nemu nadzorowi Ministra SWiA.

3.2.6.2 Ograniczenia w!realizacji dzia&a+ 
ochronnych w!stosunku do osób 
zajmuj)cych kierownicze stanowiska 
w!pa+stwie 

 W ocenie NIK, konieczne jest podj*cie 
dzia&a+ legislacyjnych, w!celu kompleksowego 
uregulowania kwestii zwi)zanych z!zapewnie-
niem bezpiecze+stwa osób zajmuj)cych kie-
rownicze stanowiska w!pa+stwie. Regulacje te 
powinny obejmowa( mi*dzy innymi kwestie 
uprawnie+ i!obowi)zków osób ochranianych, 
a!tak%e standardów bezpiecze+stwa obowi)-
zuj)cych zarówno funkcjonariuszy BOR odpo-
wiadaj)cych za ochron*, jak i!osoby ochraniane 
oraz przedstawicieli podmiotów realizuj)cych 
zadania na rzecz osób ochranianych. Standardy 
te powinny dotyczy( nie tylko organizacji wizyt 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie, ale równie% 
zapewnienia im bezpiecze+stwa w!innych sy-
tuacjach.

W trakcie kontroli stwierdzono przypad-
ki odst*powania przez BOR od ochrony na 
%)danie Marsza&ków Sejmu i!Senatu, Prezesa 
Rady Ministrów, Ministrów Spraw Wewn*trz-
nych i!Administracji oraz Ministrów Spraw Za-
granicznych. Analizie poddano dokumentacj* 
dotycz)c) dziewi*ciu osób zajmuj)cych ww. 
stanowiska w!okresie obj*tym kontrol), stwier-
dzaj)c liczne przypadki odst)pienia od ochro-
ny143. Ujawniono równie% przypadki niew&a'ci-

.10 Kwestie te zosta&y szczegó&owo opisane w!niejawnych 
wyst)pieniach pokontrolnych skierowanych do Mini-
stra Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz Szefa 
BOR.

wej wspó&pracy pomi*dzy podmiotami zaan-
ga%owanymi w!realizacj* wizyt, mog)ce mie( 
negatywny wp&yw na bezpiecze+stwo osób 
ochranianych.11

W ocenie NIK, istniej)ca obecnie praktyka 
odst*powania od ochrony na %)danie osób 
chronionych, w!sytuacji, gdy dotyczy to osób 
zajmuj)cych kierownicze stanowiska w!pa+-
stwie lub osób posiadaj)cych w!zwi)zku ze 
sprawowanym urz*dem informacje o!istot-
nym znaczeniu dla funkcjonowania kraju, mo%e 
stanowi( zagro%enie dla bezpiecze+stwa pa+-
stwa. Akceptacja dla wyst*puj)cych sytuacji, 
gdy dana osoba jest chroniona przez cz*'( 
dnia (np.!jedynie w!godzinach pracy) lub przez 
cz*'( roku (np.!z wy&)czeniem wakacji, prywat-
nych wyjazdów, kampanii wyborczej145) po-
woduje, %e cel dla którego zosta&a ustanowio-
na ochrona i!dla którego podatnicy ponosz) 
wysokie koszty z!tym zwi)zane, nie mo%e by( 
skutecznie zrealizowany. Przepisy powszechnie 
obowi)zuj)ce powinny okre'la(, czy w!takiej 
sytuacji osobie ochranianej przys&uguje ochro-
na w!takim samym zakresie, jak w!czasie wyko-
nywania obowi)zków s&u%bowych. 

.11  Zobacz opis zawarty w!pkt!3.2.5.3. na str. 47 i!3.2.5.6. 
na str. 50.

.12 Brak precyzyjnych uregulowa+ w!tym zakresie powo-
duje, %e osoby ochraniane niejednokrotnie decyduj) 
si* na ograniczenie lub rezygnacj* z!ochrony w!takich 
sytuacjach.
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 4.1  Przygotowanie kontroli 

Najwy%sza Izba Kontroli nie przeprowa-
dza&a dotychczas kontroli wykonywania zada+ 
w!zakresie organizacji wyjazdów i!zapewnienia 
bezpiecze+stwa osobom zajmuj)cym kierow-
nicze stanowiska w!pa+stwie, korzystaj)cym 
z!lotnictwa transportowego Si& Zbrojnych RP. 
Kontrola zosta&a zrealizowana w!formie pro-
jektowej, a!jej przebiegiem kierowa& Komitet 
Steruj)cy!z&o%ony z!przedstawicieli szeregu jed-
nostek organizacyjnych NIK, na którego czele 
sta& Prezes NIK. Wybór tej formy realizacji kon-
troli by& podyktowany zakresem niezb*dnych 
do zbadania zagadnie+, które mie'ci&y si* we 
w&a'ciwo'ci kilku departamentów NIK, potrze-
b) zapewnienia w&a'ciwiej koordynacji prowa-
dzonych w!poszczególnych jednostkach kon-
troli oraz konieczno'ci) zapewnienia pe&nego 
zobiektywizowania jej wyników - wszystkie za-
strze%enia do wyst)pie+ pokontrolnych by&y 
rozpatrywane przez Kolegium NIK. 

Program kontroli opracowano w!grudniu 
2010 r., na podstawie analizy stanu prawnego 
w!zakresie kontrolowanej dzia&alno'ci, doku-
mentów uzyskanych w!ramach przygotowania 
do kontroli z!poszczególnych jednostek oraz 
doniesie+ medialnych, wskazuj)cych na mo%-
liwo'( wyst)pienia nieprawid&owo'ci w!kon-
trolowanym zakresie.

Kontrol) obj*to wszystkie jednostki zaan-
ga%owane w!przygotowanie i!realizacj* wizyt 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie, prowadzo-
nych z!wykorzystaniem lotnictwa transporto-
wego Si& Zbrojnych RP. Bada+ nie prowadzo-
no jedynie w!Kancelarii Prezydenta RP oraz 
Kancelariach Marsza&ków Sejmu i!Senatu, ze 
wzgl*du na zakres kompetencji kontrolnych 
NIK oraz fakt, i% kwestie b*d)ce w!zakresie ich 
w&a'ciwo'ci mo%liwe by&y do zbadania w!jed-
nostkach obj*tych kontrol) (przede wszystkim 
KPRM), b)d, z!wykorzystaniem art.!29 pkt!2 
lit. f ustawy o!NIK.

Badanie zosta&o przeprowadzone w!formie 
kontroli wykonania zada+ i!kontroli prawid&o-
wo'ci, w!oparciu o!standardy kontroli oraz za-
lecenia metodyczne obowi)zuj)ce w!NIK. Kon-
trola mia&a charakter krzy%owy146, co oznacza, 
%e informacje i!wyja'nienia uzyskane w!jednej 
jednostce, by&y weryfikowane w!innych pod-
miotach obj*tych badaniami. Kontrol* prze-
prowadzono w!oparciu o!nast*puj)c) prób*147.

.13  Kontrola o!charakterze krzy%owym oznacza, %e jest ona 
prowadzona równolegle we wszystkich jednostkach 
kontrolowanych, a!jej wyniki na bie%)co s) wery9ko-
wanie i!konfrontowanie z!ustaleniami poczynionymi 
w!innych jednostkach. 

.14 Liczba spraw obj*tych badaniem w!poszczególnych 
jednostkach jest ró%na w!stosunku do próby planowej, 
ze wzgl*du na ró%ny zakres dzia&ania poszczególnych 
podmiotów. Przyk&adowo – MSZ uczestniczy jedynie 
w!organizacji wizyt zagranicznych Prezydenta RP i!Pre-
zesa Rady Ministrów.
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* wybór z!rejestru prowadzonego przez KPRM obejmuj)cego 1584 pozycje
** wybór z!rejestru prowadzonego przez 36 SPLT obejmuj)cego 201 pozycji
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Bezpo'rednie badania kontrolne zosta&y 
uzupe&nione poprzez zasi*gni*cie informacji 
i!uzyskanie wyja'nie+, w!trybie art.!29 pkt!2 
lit. f ustawy o!NIK, w!jednostkach niekontro-
lowanych, tj.!w Kancelarii Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii 
Senatu; Szefostwie Ruchu Lotniczego Si& Zbroj-
nych Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Agencji 
-eglugi Powietrznej.

 4.2  Post*powanie kontrolne i!dzia&ania 
podj*te po zako+czeniu kontroli

W trakcie kontroli przeanalizowano i!cz*-
'ciowo wykorzystano ustalenia audytu we-
wn*trznego i!kontroli wewn*trznej w!poszcze-
gólnych jednostkach. 

W ramach kontroli MON, D:P i!36 SPLT, na 
podstawie art.!49 ust 1 ustawy o!NIK, powo&a-
no bieg&ego z!dziedziny praktyki lotniczej Pana 
Karola Lewandowskiego (pilota PLL LOT, by&e-
go pilota 36 SPLT i!by&ego Starszego Inspektora 
d.s. Bezpiecze+stwa Lotów Klucza Dowództwa 
36 SPLT) do zbadania zagadnie+ wymagaj)-
cych specjalistycznej wiedzy lotniczej.

Zastrze%enie do protoko&u kontroli!z&o%y& 
Szef KPRM, Minister Spraw Zagranicznych oraz 
Dowódca 36 SPLT. Szef KPRM pismem z!7!grud-
nia 2011 r. odmówi& podpisania protoko&u kon-
troli.

We wszystkich jednostkach kontrolowa-
nych przeprowadzono narady pokontrolne na 
podstawie art.!58 ustawy o!NIK, maj)ce na celu 
omówienie stwierdzonych nieprawid&owo'ci.

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK 
sformu&owa&a &)cznie 35 wniosków pokontrol-
nych, zmierzaj)cych do usuni*cia najistotniej-
szych nieprawid&owo'ci stwierdzonych w!trak-
cie kontroli148. 

.15 Na szczególne podkre'lenie zas&uguje fakt dobrej 
wspó&pracy Szefa i!funkcjonariuszy BOR z!zespo&em 
kontroluj)cym. W!trakcie realizacji czynno'ci kontro-
lnych Szef BOR podj)& dzia&ania maj)ce na celu usu-
ni*cie stwierdzonych nieprawid&owo'ci, dokonuj)c 
zmian organizacyjnych i!kadrowych oraz wyci)gaj)c 
konsekwencje s&u%bowe wobec osób odpowiedzial-

W wyst)pieniu do Szefa KPRM NIK sformu-
&owa&a 3 wnioski pokontrolne. W!dniu 3!stycz-
nia 2012 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów!z&o%y& 12 zastrze%e+ do wyst)pienia, 
z!których jedno zosta&o przez Kolegium NIK 
uwzgl*dnione149. Szef KPRM poinformowa& 
o!przyj*ciu wniosków do realizacji150. 

W wyst)pieniu do Ministra Spraw Zagra-
nicznych NIK sformu&owa&a 5 wniosków pokon-
trolnych. Minister Spraw Zagranicznych 2!grud-
nia 2011 r.!z&o%y& 4 zastrze%enia do wyst)pie-
nia, z!których jedno zosta&o przez Kolegium 
NIK uwzgl*dnione. Minister Spraw Zagranicz-
nych poinformowa& o!przyj*ciu wniosków do 
realizacji.

W wyst)pieniu pokontrolnym kierowanym 
do Ministra Obrony Narodowej sformu&owa-
no 9 wniosków pokontrolnych. Nie!z&o%ono za-
strze%e+ do wyst)pienia. Minister Obrony Na-
rodowej poinformowa& o!przyj*ciu wniosków 
do realizacji.

nych. Trudno'ci natomiast wyst)pi&y podczas realizacji 
kontroli w!KPRM. 

.17 W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Szef KPRM 
zarzuci& Kolegium NIK, i% dokona&o nierzetelnej ana-
lizy zg&oszonych zastrze%e+. NIK nie podziela tych 
zarzutów. Kolegium NIK jest organem ustawo powo-
&anym do obiektywnego i!niezale%nego rozstrzygania 
zastrze%e+ do wyst)pienia pokontrolnego,!z&o%onym 
z!cz&onków kierownictwa NIK oraz przedstawicieli nauk 
prawnych i!ekonomicznych. Uchwa&y Kolegium podej-
mowane s) w!drodze g&osowania. Zgodnie z!ustaw) 
rozstrzygni*cia Kolegium NIK s) ostateczne. 

.28 W!odpowiedzi na wyst)pienie pokontrolne Szef KPRM 
podniós&, i% wnioski pokontrolne NIK odnosi&y si* do 
nieaktualnego, w!chwili ich formu&owania stanu orga-
nizacyjno-prawnego. NIK nie podziela tego stanowi-
ska. Wnioski NIK dotyczy&y prawid&owej realizacji przez 
KPRM zada+ okre'lonych w!jej wewn*trznych regula-
cjach w!zakresie organizacji wizyt osób zajmuj)cych 
kierownicze stanowiska w! KPRM (niewynikaj)cych 
wprost z!Porozumienia z!2004 r.), realizacji obowi)zków 
w!zakresie prowadzenia ewidencji lotów (utrzymanych 
równie% w!porozumieniu z!2011 r.), a!tak%e podj*cia, 
we wspó&pracy z! innymi podmiotami uczestnicz)-
cymi w!organizacji wizyt, dzia&a+ maj)cych na celu 
opracowanie procedur post*powania w!przypadku 
zdarze+ nadzwyczajnych, gwarantuj)cych nale%yt) 
wspó&prac* i!koordynacj* dzia&a+ w!takich przypad-
kach. Stanowisko NIK znajduje potwierdzenie w!samej 
tre'ci informacji o!realizacji poszczególnych wniosków 
pokontrolnych, zawartych w!pi'mie Szefa KPRM.
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W wyst)pieniu do Ministra Spraw We-
wn*trznych i!Administracji NIK sformu&owa&a 
2 wnioski pokontrolne. Nie!z&o%ono zastrze%e+ 
do wyst)pienia. Minister Spraw Wewn*trznych 
poinformowa& o!przyj*ciu wniosków do reali-
zacji. 

W wyst)pieniu do Dowódcy Si& Powietrz-
nych sformu&owano 6 wniosków pokontrol-
nych. Dowódca Si& Powietrznych 7!grudnia 
2011 r.!z&o%y& zastrze%enia do ww. wyst)pie-
nia, które zosta&y w!ca&o'ci odrzucone. Dowód-
ca Si& Powietrznych poinformowa& o!przyj*ciu 
wszystkich wniosków NIK do realizacji.

W wyst)pieniu do Szefa Biura Ochrony Rz)-
du sformu&owano 10 wniosków pokontrolnych. 
Nie!z&o%ono zastrze%e+ do wyst)pienia. Szefa 
BOR poinformowa&, i% dwóch wniosków do-
tychczas nie zrealizowano, sze'( jest w!trak-
cie realizacji, a!dwa zosta&y ju% zrealizowane 
w!ca&o'ci. 

W wyst)pieniu pokontrolnym po kontroli 
w!36 SPLT odst)piono od formu&owania wnio-
sków ze wzgl*du na planowane rozformowa-
nie pu&ku.

Pe&na tre'( wyst)pie+ pokontrolnych 
(z wyj)tkiem wyst)pie+ kierowanych do Mi-
nistra Spraw Wewn*trznych i!Administracji oraz 
Szefa BOR - ze wzgl*du na ich niejawny charak-
ter) zosta&a opublikowana przez NIK pod adre-
sem www.nik.gov.pl 

Prezes NIK podj)& decyzj* o!wy&)czeniu ob-
szarów dotycz)cych zagadnie+ logistyczno-
finansowych do odr*bnej kontroli. Materia&y 
zebrane w!trakcie niniejszego post*powania 
kontrolnego zosta&y przekazane do Departa-
mentu Obrony Narodowej. 

Ca&o'( dokumentacji zwi)zanej z!kontro-
l) NIK przekaza&a do Prokuratury Okr*gowej 
Warszawa Praga oraz Wojskowej Prokuratury 
Okr*gowej w!Warszawie prowadz)cych 'ledz-
twa w!zwi)zku z!katastrof) z!10!kwietnia 2010 r. 
w!Smole+sku. 
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Wykaz wa%niejszych poj*( i!skrótów

36 SPLT – 36 Specjalny Pu&ku Lotnictwa Transportowego

BDG KPRM – Biuro Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
BLT – Baza Lotnictwa Transportowego
BOR – Biuro Ochrony Rz)du
DSP – Dowództwo Si& Powietrznych

EuroLOT S.A. – operator 'wiadcz)cy us&ugi przewozowe mi*dzy najwi*kszymi polskimi portami 
lotniczymi, ale obs&uguj)cy równie% porty zagraniczne. Pe&ni funkcje dowozowe do po&)cze+ za-
granicznych Polskich Linii Lotniczych LOT

ICAO – Organizacja Mi*dzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organi-
zation) 

IMON ds. BL - Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpiecze+stwa Lotów

KPRP – Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewn*trznych i!Administracji
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nalot szkoleniowy – liczba godzin lotu szkoleniowego (faktycznego lub planowanego)

PA*P – Polska Agencja -eglugi Powietrznej

PLL LOT S.A. – Polskie Linie Lotnicze LOT Spó&ka Akcyjna

PD%MSZ – Protokó& Dyplomatyczny MSZ

Porozumienie - porozumienie z!15!grudnia 2004 r. w!sprawie wojskowego specjalnego transpor-
tu lotniczego, zawartym pomi*dzy Kancelari) Prezydenta, Kancelari) Sejmu, Kancelari) Senatu, 
Kancelari) Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
RCB – Rz)dowe Centrum Bezpiecze+stwa

Resurs techniczny – miara zdolno'ci u%ytkowej gwarantuj)ca bezpiecze+stwo eksploatacji

SSRL SZ RP – Szefostwo S&u%by Ruchu Lotniczego SZ RP

Status lotu - wskazówka informuj)ca, czy dany statek powietrzny wymaga specjalnego traktowa-
nia, czy nie przez organy s&u%b ruchu lotniczego

Technika lotnicza – 'rodki techniczne umo%liwiaj)ce bezpieczn) eksploatacj* statków powietrz-
nych

WSOSP – Wy%sza Szko&a O9cerska Si& Powietrznych w!D*blinie

WSTL – Wojskowy specjalny transport lotniczy

Zdarzenie lotnicze – wypadek lub incydent lotniczy zwi)zany z!eksploatacj) statku powietrzne-
go, który ma niekorzystny wp&yw na bezpiecze+stwo lotu 
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Oceny kontrolowanych jednostek
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Wykaz osób zajmuj)cych w!latach 2005-2011 stanowiska kierownicze 
w!kontrolowanych jednostkach
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Stan prawny dotycz)cy kontrolowanej dzia&alno'ci

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
KPRM realizuje zadania w!zakresie koordynacji i!zlecania us&ug przewozu wojskowym specjal-

nym transportem lotniczym najwa%niejszych osób w!pa+stwie. Zadania te zosta&y okre'lone przede 
wszystkim w!nast*puj)cych dokumentach:

 6 Porozumieniu w!sprawie wojskowego specjalnego transportu lotniczego, zawartym 15!grudnia 
2004 r. (obowi)zuj)cym od 1!stycznia 2005 r.) pomi*dzy Szefem Kancelarii Prezydenta RP, Sze-
fem Kancelarii Sejmu, Szefem Kancelarii Senatu, Szefem KPRM oraz Ministrem Obrony Narodo-
wej, zwanym dalej Porozumieniem,

 6 Decyzji Nr!184/MON Ministra Obrony Narodowej z!dnia 9!czerwca 2009 r. w!sprawie wprowadze-
nia do u%ytku w!lotnictwie Si& Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji organizacji lotów 
statków powietrznych o!statusie HEAD” zwanej dalej Decyzj).

W Porozumieniu okre'lono zasady w&a'ciwego dysponowania statkami powietrznymi wojsko-
wego specjalnego transportu lotniczego oraz obs&ugi pasa%erskiej Prezydenta RP, Marsza&ka Sej-
mu RP, Marsza&ka Senatu RP, Prezesa RM. Osoby te mog&y, w!ramach przyznanych limitów, wskazy-
wa( równie% inne osoby zajmuj)ce kierownicze stanowiska pa+stwowe uprawnione do korzystania 
z!wojskowego specjalnego transportu lotniczego dla celów zwi)zanych z!wykonywaniem obowi)z-
ków s&u%bowych. Z!wojskowego specjalnego transportu lotniczego w!ramach przyznanych limitów 
mogli korzysta( tak%e cz&onkowie oficjalnych delegacji oraz personel towarzysz)cy osobom, o!któ-
rych mowa powy%ej, a!tak%e cz&onkowie oficjalnych delegacji przybywaj)cych na zaproszenie tych 
osób. Strony Porozumienia mog&y ustali(, ka%da w!zakresie swojej w&a'ciwo'ci, warunki korzystania 
w!ramach przyznanych limitów z!wojskowego specjalnego transportu lotniczego. Osoby wskazane 
w!Porozumieniu jako uprawnione do korzystanie z!wojskowego specjalnego transportu lotniczego, 
mog&y w!lotach krajowych, w!ramach limitów przyznanych stronom Porozumienia, korzysta( z!tego 
transportu dla celów niezwi)zanych z!wykonywaniem obowi)zków s&u%bowych, za zwrotem kosz-
tów obejmuj)cych:

a)  bezpo'rednie koszty wykorzystania statku powietrznego, wyliczone na podstawie czasu lotu 
oraz norm bud%etowych obejmuj)cych koszt godziny lotu, paliwa oraz techniki lotniczej,

b)  poniesione op&aty lotniskowe i!manipulacyjne, w!tym za przygotowanie statku do startu i!us&ug* 
tankowania.

Przewóz osób uprawnionych do korzystania z!wojskowego specjalnego transportu lotniczego 
wykonywa&y w!ramach s&u%by publicznej statki powietrzne jednostki wojskowej wyznaczonej przez 
Dowódc* Si& Powietrznych (w okresie kontroli by& to 36 SPLT). Sposób wydzielenia statków powietrz-
nych zakwalifikowanych jako wojskowy specjalny transport lotniczy, zabezpieczenia i!wykonywania 
lotów, a!tak%e sposób zabezpieczenia i!wykonywania lotów z!osobami uprawnionymi na mocy Poro-
zumienia, mia& okre'li( Dowódca Si& Powietrznych. Koordynatorem realizacji Porozumienia by& Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do zakresu obowi)zków Koordynatora nale%a&o coroczne ustalanie, 
w!porozumieniu z!Ministrem Obrony Narodowej, na podstawie planów przekazanych przez strony 
Porozumienia, limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym na potrzeby 
osób uprawnionych w!uj*ciu godzinowym i!finansowym. Limity ustalane mia&y by( w!rozbiciu na 
poszczególne typy statków powietrznych w!ramach 'rodków zaplanowanych i!przeznaczonych na 
ten cel w!cz*'ci bud%etowej, której dysponentem by& Minister Obrony Narodowej. O!przyznanych 
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limitach Koordynator mia& powiadamia( strony Porozumienia. Strony Porozumienia mog&y dokony-
wa( mi*dzy sob) przesuni*( przyznanych limitów, informuj)c o!tym Koordynatora. W!przypadku 
wykorzystania ustalonego &)cznego limitu Koordynator mia& uzgadnia( ze stronami Porozumienia 
wysoko'( dodatkowych, niezb*dnych 'rodków, informuj)c o!tym Ministra Obrony Narodowej.

Zawiadomienie o!potrzebie wykorzystania wojskowego specjalnego transportu lotniczego po-
winno by( sk&adane w!formie pisemnej do Koordynatora, i!zawiera(: dat* i!godzin* odlotu i!powro-
tu, dysponenta i!liczb* osób towarzysz)cych, lotnisko (l)dowisko) startu i!l)dowania, rodzaj statku 
powietrznego. Zawiadomienie to nale%a&o przesy&a(:

a)  z!dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem – w!przypadku lotu krajowego,

b)  z!wyprzedzeniem okre'lonym zgodnie z!wymaganiami obowi)zuj)cymi na terytorium pa+stwa 
docelowego, mo%liwie nie krótszym ni% dziesi*( dni – w!przypadku lotu zagranicznego.

W sytuacjach, w!których nie by&o mo%liwe!z&o%enie zawiadomienia z!zachowaniem ww. termi-
nów, zawiadomienie nale%a&o przekaza( telefonicznie, z!obowi)zkiem pó,niejszego potwierdzenia 
na pi'mie. Na podstawie!z&o%onego zawiadomienia Koordynator powinien sporz)dzi( zamówienie, 
a!nast*pnie przekaza( je Dowódcy Si& Powietrznych i!jednocze'nie do wiadomo'ci dowódcy jed-
nostki wojskowej wykonuj)cej transport, a!tak%e Szefowi BOR. W!przypadku lotów zagranicznych 
zawiadomienia Stra%y Granicznej mia&y dokonywa( bezpo'rednio strony Porozumienia.

Porozumieniem wprowadzono tak%e obowi)zek prowadzenia przez KPRM ewidencj* zawiado-
mie+, sk&adanych zamówie+ oraz ewidencj* wykonanych lotów151.

Dokumentem okre'laj)cym m.in. zasady i!tryb korzystania z!wojskowego specjalnego transpor-
tu lotniczego obowi)zuj)cym od 23!czerwca 2009 r. jest Decyzja Nr!184/MON Ministra Obrony Na-
rodowej z!dnia 9!czerwca 2009 r. Decyzja ta, w!zakresie dotycz)cym organizacji wizyt, by&a to%sama 
z!Porozumieniem z!2004 r. 

Zagadnienia dotycz)ce zada+ KPRM zwi)zanych z!koordynacj) i!zlecaniem us&ug w!zakresie wyko-
rzystania specjalnego transportu lotniczego przez osoby upowa%nione oraz wspó&dzia&ania z!upraw-
nionymi organami i!instytucjami przy realizacji powy%szych zada+ zosta&y okre'lone w!nast*puj)-
cych wewn*trznych aktach prawnych i!dokumentach KPRM:

 6 wewn*trznym regulaminie organizacyjnym Biura Administracyjnego KPRM a!nast*pnie we-
wn*trznym regulaminie organizacyjnym Biura Dyrektora Generalnego KPRM, 

 6 zakresach obowi)zków pracownika zatrudnionego w!Wydziale Recepcyjno-Protokolarnym Biu-
ra Administracyjnego, a!nast*pnie Biura Dyrektora Generalnego.

Zadania w!zakresie koordynacji i!zlecania us&ug w!zakresie specjalnego transportu lotniczego 
realizowanych przez 36 SPLT i!Biuro Ochrony Rz)du zosta&y okre'lone w!wewn*trznym regulaminie 
organizacyjnym Biura Administracyjnego, a!nast*pnie Biura Dyrektora Generalnego KPRM. 

.2. W!dniu 8!lutego 2011 r. zosta&o zawarte nowe Porozumienie w!sprawie wykonywania lotów z!najwa%niejszymi osobami 
w!pa+stwie. Sygnatariuszami Porozumienia byli Szefowie Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Prezesa RM oraz Minister 
Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewn*trznych i!Administracji, Szef BOR i!Prezes Urz*du Lotnictwa Cywilnego. Zgodnie 
z!zapisami Porozumienia ustalanie limitów dysponowania WSTL powierzono MON, który dokonuje tego w!porozumieniu 
z!Koordynatorem (Szefem KPRM). Zapotrzebowanie na lot statku powietrznego nale%)cego do WSTL organizuj)cy lot sk&ada 
w!formie pisemnej do Szefa KPRM, który to zapotrzebowanie niezw&ocznie przekazuje Dowództwu Si& Powietrznych i!do 
wiadomo'ci dowódcy jednostki wojskowej wykonuj)cej transport oraz do Szefa BOR. KPRM ma obowi)zek prowadzi( 
ewidencj* zapotrzebowa+ i!wykonanych lotów. Obecnie trwaj) prace nad nowym porozumieniem w!tym zakresie.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zadania MSZ wynikaj) z!ustawy z!4!wrze'nia 1997 r. o!dzia&ach administracji rz)dowej152, rozpo-

rz)dzenia Prezesa Rady Ministrów z!18!listopada 2011 r. w!sprawie szczegó&owego zakresu dzia&ania 
Ministra Spraw Zagranicznych153 oraz regulacji wewn*trznych. MSZ uczestniczy w!przygotowaniu 
i!realizacji wizyt zagranicznych Prezydenta RP!i!Premiera. Wizyty Marsza&ków Sejmu i!Senatu nie s) 
obs&ugiwane przez s&u%by Ministerstwa. Ministerstwo zajmuje si* przede wszystkim przygotowa-
niem strony merytorycznej i!protokolarnej wizyty (sugestie dot. programu, agendy i!tez do rozmów, 
okre'lenie politycznych uwarunkowa+ wewn*trznych i!zewn*trznych, charakterystyki rozmówców, 
oprawy medialnej, itp.). 

Zagadnienia dotycz)ce roli MSZ w!przygotowywaniu wizyt zagranicznych najwa%niejszych osób 
w!pa+stwie zosta&y okre'lone w!nast*puj)cych wewn*trznych aktach prawnych Ministerstwa:

 6 Instrukcji Nr!2 Dyrektora Generalnego S&u%by Zagranicznej z!22!kwietnia 2008!r. w!sprawie rodza-
jów, trybu przygotowywania i!struktury materia&ów opracowywanych w!resorcie spraw zagranicz-
nych dla Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych w!zwi)zku 
z!wizytami mi*dzynarodowymi (zwanej dalej Instrukcj) Dyrektora Generalnego S&u%by Zagra-
nicznej z!2008 r. w!sprawie przygotowania wizyt zagranicznych)154;

 6 regulaminie organizacyjnym MSZ155;

 6 wewn*trznych regulaminach organizacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa uczestni-
cz)cych w!realizacji zada+ zwi)zanych z!przygotowaniem i!realizacj) wyjazdów zagranicznych 
najwa%niejszych osób w!pa+stwie.

Zgodnie z!§!1 ust.!1 Instrukcji Dyrektora Generalnego S&u%by Zagranicznej z!2008 r. w!sprawie 
przygotowania wizyt zagranicznych, regulacja ta ma zastosowanie do wizyt mi*dzynarodowych 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Pod poj*ciem wizyty 
mi*dzynarodowej nale%y rozumie( – oficjaln) lub robocz) wizyt* mi*dzynarodow), uzgodnion) 
z!odpowiednim wyprzedzeniem, odbywaj)c) si* w!Polsce lub poza Polsk) (§!2!pkt!3 ww. Instrukcji). 

Podmiotami w!ramach MSZ odpowiedzialnymi za przygotowanie wizyt mi*dzynarodowych s) 
w!szczególno'ci: Protokó& Dyplomatyczny, departament kierunkowy, cz&onek Kierownictwa Mini-
sterstwa nadzoruj)cy prace departamentu kierunkowego (w!randze sekretarza lub podsekretarza 
stanu), w&a'ciwa placówka dyplomatyczna.

Protokó& Dyplomatyczny Ministerstwa przygotowuje oraz uczestniczy w!realizacji programów wi-
zyt oficjalnych i!roboczych sk&adanych za granic) przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz 
Ministra Spraw Zagranicznych (§!73 pkt!1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz §!4!pkt!1 
wewn*trznego regulaminu organizacyjnego Departamentu). Do zada+ ww. komórki organizacyj-
nej nale%y równie%:

 6 opracowywanie okresowych planów wizyt sk&adanych za granic) przez Prezydenta RP, Prezesa 
Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych (§!4!pkt!3 wewn*trznego regulaminu orga-
nizacyjnego);

.2/  Dz.!U. z!2007 r. Nr!65, poz. 437 ze zm.

.20  Dz.!U. Nr!248, poz. 1492.

.21 Dz. Urz. MSZ Nr!2, poz. 101. W!okresie wcze'niejszym przedmiotowa problematyka nie by&a regulowana w!wewn*trznym 
akcie prawnym.

.22  Nadanym zarz)dzeniem Nr!30 Ministra Spraw Zagranicznych z!dnia 31!grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MSZ Nr!7, poz. 111).



63

Z A $ # C Z N I K  N R  4

 6 przygotowanie i!prowadzenie korespondencji protokolarnej dotycz)cej wizyt oficjalnych oraz 
utrzymywanie w!tym zakresie kontaktów z!przedstawicielami misji dyplomatycznych w!Warsza-
wie (§!4 pkt!5 wewn*trznego regulaminu organizacyjnego);

 6 wspó&praca w!przygotowaniu wizyt oficjalnych g&ów pa+stw, szefów rz)dów, ministrów spraw 
zagranicznych z!Kancelariami: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z!w&a'ciwymi komór-
kami organizacyjnymi ministerstwa, zainteresowanych ministerstw, centralnych urz*dów i!insty-
tucji, a!tak%e w&adz terenowych (§!4 pkt!6 wewn*trznego regulaminu organizacyjnego).

Departament kierunkowy b*d)cy w&a'ciw) terytorialnie lub funkcjonalnie komórk) organiza-
cyjn) Ministerstwa odpowiada za przygotowanie lub zebranie materia&ów na u%ytek danej wizyty 
(§2 pkt!1 Instrukcji Dyrektora Generalnego S&u%by Zagranicznej z!2008 r. w!sprawie przygotowania 
wizyt zagranicznych).

Cz&onek Kierownictwa Ministerstwa nadzoruj)cy prace departamentu kierunkowego dokonu-
je zatwierdzenia dokumentów tworzonych przez ww. komórk* organizacyjn) w!trakcie przygoto-
wa+ do wizyt zagranicznych oraz po ich zako+czeniu oraz odpowiada za organizacj* tzw. spotka+ 
koordynacyjnych (§!5 oraz rozdzia&y III – VII Instrukcji Dyrektora Generalnego S&u%by Zagranicznej 
z!2008 r. w!sprawie przygotowania wizyt zagranicznych).

W&a'ciwa placówka dyplomatyczna opracowuje sugestie dotycz)ce programu wizyty i!agendy 
rozmów oraz wspó&pracuje z!departamentem kierunkowym w!przygotowaniu wizyty (§!4 Instrukcji 
Dyrektora Generalnego S&u%by Zagranicznej z!2008 r. w!sprawie przygotowania wizyt zagranicznych).

Zgodnie z!Protoko&em dyplomatycznym wizyty oficjalne g&ów pa+stw i!szefów rz)dów poprze-
dzane s) tzw. misjami przygotowawczymi (rekonesansami) przeprowadzanymi w!kraju odwiedza-
nym, par* tygodni przed terminem planowanej wizyty. Udzia& w!misji powinny bra( osoby przygo-
towuj)ce wizyt*, tj.:

 6 Dyrektor Departamentu Protoko&u Dyplomatycznego MSZ lub jego Zast*pca;

 6 Dyrektor departamentu kierunkowego MSZ przygotowuj)cego wizyt*;

 6 Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP lub Prezesa Rady Ministrów; 

 6 Szef lub przedstawiciel Biura Ochrony Rz)du (BOR); 

 6 przedstawiciele ambasady w!pa+stwie odwiedzanym. 

Celem misji jest omówienie programu politycznego wizyty i!jej szczegó&ów protokolarnych, okre-
'lenie sk&adu i!wielko'( delegacji, omówienie technicznych aspektów wizyty (bezpiecze+stwa rezy-
dencji i!przejazdów, warunków wspó&pracy s&u%b ochrony). W!trakcie misji przygotowawczej powinna 
zosta( równie% przeprowadzona wizja lokalna wszystkich obiektów zaplanowanych do odwiedzenia 
podczas planowanej wizyty. W!oparciu o!ustalenia misji przygotowawczej i!dalszych prac tworzony 
jest precyzyjny, godzinowy program wizyty okre'laj)cy m.in.: sk&ad delegacji (w rozbiciu na delega-
cj* oficjaln), osoby towarzysz)ce, go'ci, dziennikarzy, oficerów ochrony), punkty programu dla po-
szczególnych go'ci, miejsca w!samolocie, kolumnie samochodowej i!hotelu.

Resort Obrony Narodowej
Obowi)zki Ministra Obrony Narodowej zwi)zane z!organizacj) lotów i!zapewnieniem bezpiecze+-

stwa osobom zajmuj)cym kierownicze stanowiska w!pa+stwie, korzystaj)cym z!lotnictwa transpor-
towego Si& Zbrojnych RP, zosta&y okre'lone m.in. w: ustawie z!14!grudnia 1995 r. o!urz*dzie Ministra 
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Obrony Narodowej156 (art.!2 pkt!2a, 7, 8, 10, 16, 18). Zgodnie z!ww. przepisami do zakresu dzia&ania 
Ministra Obrony Narodowej nale%y: formowanie, przeformowanie i!rozformowywanie jednostek 
wojskowych oraz nadawanie im etatów, okre'lanie celów, kierunków i!zada+ szkolnictwa wojsko-
wego, kierowanie sprawami kadrowymi Si& Zbrojnych, kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb 
materia&owych, technicznych i!finansowych Si& Zbrojnych, kierowanie gospodark) finansow) resor-
tu obrony narodowej, kierowanie dzia&alno'ci) gospodarcz) w!Si&ach Zbrojnych.

 Innymi aktami prawnymi reguluj)cymi przedmiotowe kwestie by&y m.in.: 

1) rozporz)dzenie Rady Ministrów z!9!lipca 1996 r. w!sprawie szczegó&owego zakresu dzia&a-
nia Ministra Obrony Narodowej157 (§!1 pkt!6, 8, 9, 10, 12, 13, §!2 pkt!13), zgodnie z!którym 
do zakresu dzia&ania Ministra Obrony Narodowej nale%y w!szczególno'ci realizacja zada+ 
w!dziedzinie: kierowania w!czasie pokoju ca&okszta&tem dzia&alno'ci Si& Zbrojnych oraz przy-
gotowywania propozycji dotycz)cych ich rozwoju i!struktury; kierowania zaspokajaniem 
potrzeb materia&owych technicznych i!finansowych Si& Zbrojnych; kierowania sprawami 
kadrowymi i!pracowniczymi w!resorcie obrony narodowej; okre'lania celów, kierunków 
i!zada+ szkolnictwa wojskowego; kierowania dzia&alno'ci) gospodarcz) w!resorcie obrony 
narodowej; kierowania gospodark) finansow) resortu obrony narodowej; organizowania 
i!prowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2) statut Ministerstwa Obrony Narodowej, nadany zarz)dzeniem Prezesa Rady Ministrów158, 
okre'laj)cy jego organizacj* wewn*trzn);

3) regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, okre'lony zarz)dzeniem Mini-
stra Obrony Narodowej159,

Na podstawie art.!13a ust.!2 ustawy z!dnia 21!listopada 1967 r. o!powszechnym obowi)zku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej160 do zakresu dzia&ania Dowództwa Si& Powietrznych w!szczególno'ci nale%y:

1) dowodzenie zwi)zkami organizacyjnymi i!jednostkami wojskowymi Si& Powietrznych niewydzie-
lonymi w!podporz)dkowanie Dowódcy Operacyjnego Si& Zbrojnych;

2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i!operacyjnego rozwini*cia Si& Powietrznych;

3) szkolenie podleg&ych zwi)zków organizacyjnych i!jednostek wojskowych;

4) przygotowanie si& i!'rodków Si& Powietrznych do dzia&a+ bojowych oraz w!sytuacjach przewidzia-
nych w!ustawach i!ratyfikowanych umowach mi*dzynarodowych.

Zgodnie z!art.!13a ust.!5 Dowódca Si& Powietrznych wykonuje swoje zadania przy pomocy Do-
wództwa Si& Powietrznych (DSP). Szczegó&owy zakres dzia&ania oraz struktura organizacyjna DSP zo-
sta&y okre'lone przez Ministra Obrony Narodowej w!Zarz)dzeniu Nr!Z-6/MON z!15!lutego 2008 r.161

Loty z!najwa%niejszymi osobami w!pa+stwie od dnia 15!lipca 2004 r. realizowane by&y przez 36 
SPLT na podstawie ,,Instrukcji zabezpieczenia i!wykonywania lotów statków powietrznych oznaczo-
nych symbolem ,,Wa%ny” nad terytorium RP ,,Tymczasowa”162 (zwanej dalej „instrukcj) Wa%ny”). In-

.23   Dz.!U. z!1996 r. Nr!10, poz. 56 ze zm.

.24   Dz.U. z!1996 r. Nr!94, poz. 426.

.25   M.P. z!2006. Nr!76, poz.768 ze zm.!

.27   Dz. Urz. .MON z!2006 r. Nr!21, poz. 27 ze zm.

.38   Dz.!U. z!2004 r. Nr!241, poz. 2416 ze zm.

.3.   Dz. Urz. MON z!2008 r. nr!7, poz. 69. Za&)cznik niejawny.

.3/ Wprowadzona rozkazem Nr!82 Dowódcy Wojsk Lotniczych i!Obrony Powietrznej z!21!maja 2004 r.
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strukcja ta zawiera&a regulacje dotycz)ce wymogów w!zakresie samych statków powietrznych jak te% 
obowi)zki personelu lotniczego i!lataj)cego, lotnisk i!l)dowisk, a!tak%e modele procesu decyzyjnego 
i!informacyjnego przy organizacji lotów i!obiegu informacji przy ich zabezpieczeniu.

Minister Obrony Narodowej w!dniu 9!czerwca 2009 r. wprowadzi& w!miejsce poprzedniej instruk-
cji ,,Instrukcj* organizacji lotów statków powietrznych o!statusie HEAD”163 (zwanej dalej „Instrukcj) 
HEAD”). Instrukcja lotów o!statusie HEAD zawiera regulacje w!sprawach analogicznych jak poprze-
dzaj)cy j) akt prawny, przy czym przepisy w!niej zawarte maj) bardziej precyzyjny i!rozbudowany 
charakter164.

Poza instrukcjami ,ród&em prawa w!kontrolowanym zakresie by&y regulaminy lotów. Od pocz)t-
kowego okresu obj*tego kontrol) do 1!stycznia 2007 r. loty odbywa&y si* w!oparciu o!Regulamin lo-
tów lotnictwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej RL-2000165. Od dnia 1!stycznia 2007 r. obowi)-
zywa& Regulamin lotów lotnictwa Si& Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej RL-2006166. 

Biuro Ochrony Rz&du
Zadaniem BOR jest ochrona osób okre'lonych w!art.!2 ust.!1 ustawy z!16!marca 2001 r. o!Biurze 

Ochrony Rz)du167, w!tym m.in. Prezydenta RP, Marsza&ków Sejmu i!Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów. 

Biuro Ochrony Rz)du jest jednolit), umundurowan) i!uzbrojon) formacj), wykonuj)c) zadania 
z!zakresu ochrony osób, obiektów i!urz)dze+ (art.!1 ust.!1 ustawy o!BOR). BOR kieruje Szef tej jed-
nostki, który podlega ministrowi w&a'ciwemu ds. wewn*trznych (art.!6 ust.!1)168. Szef BOR zapewnia 
sprawne oraz efektywne wykonywanie zada+ BOR, w!szczególno'ci poprzez: organizowanie ochro-
ny, prowadzenie polityki kadrowej, szkolenie oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy, a!tak%e 
wspó&dzia&anie z!centralnymi organami administracji rz)dowej podleg&ymi ministrowi w&a'ciwemu 
ds. wewn*trznych, jednostkami organizacyjnymi podporz)dkowanymi, podleg&ymi oraz nadzoro-
wanymi przez ministra w&a'ciwego ds. spraw wewn*trznych lub Ministra Obrony Narodowej oraz in-
nymi organami administracji rz)dowej i!samorz)du terytorialnego w!zakresie dzia&a+ realizowanych 
przez BOR i!te organy (art.!7). Szczegó&owa struktura organizacyjna BOR, o!której mowa w!art.!9 usta-
wy, zosta&a okre'lona w!rozporz)dzeniu Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji z!11!kwietnia 
2008 r. w!sprawie wprowadzenia etatu P w!BOR (syg. PF-2). 

Zgodnie z!art.!11 ustawy o!BOR, w!celu zapewnienia ochrony BOR, w!szczególno'ci:

 6 planuje zabezpieczenie osób, obiektów i!urz)dze+,

 6 rozpoznaje i!analizuje potencjalne zagro%enia,

 6 zapobiega powstaniu zagro%e+,

 6 koordynuje realizacj* dzia&a+ ochronnych,

.30 Decyzja Nr!184/MON Ministra Obrony Narodowej z!9!czerwca 2009 r. 

.31 Stanowi&a ona m.in., %e loty statków powietrznych oznaczonych symbolem „Wa%ny” mo%na wykonywa( na:
a)  samolotach i!'mig&owcach – na lotniskach sta&ych, na których dzia&aj) organy s&u%by ruchu lotniczego wyposa%one 

w!'rodki lotniczej &)czno'ci radiowej i!ubezpieczenia lotów,
b)  'mig&owcach – w!terenie przygodnym (w tym w!miejscowo'ciach) po uprzednim uzgodnieniu miejsca l)dowania 

z!miejscowymi w&adzami samorz)dowymi lub wojskowymi. 
 Lot statku powietrznego oznaczony symbolem „Wa%ny” nie móg& by( wykonywany poni%ej minimalnych warunków atmos-

ferycznych ustalonych dla dowódcy za&ogi, typu statku powietrznego oraz lotniska.

.32  Wprowadzony decyzj) Ministra Obrony Narodowej z!dnia 21!lutego 2001 r. Nr!28/MON sygn. WLOP 311/2001

.33 Wprowadzony decyzj) Ministra Obrony Narodowej z!13!pa,dziernika 2006 r.

.34 Dz.!U. z!2004 r. Nr!163, poz. 1712 ze zm.

.35 Obecnie Ministrowi Spraw Wewn*trznych.
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 6 wykonuje bezpo'redni) ochron*,

 6 zabezpiecza obiekty i!urz)dzenia,

 6 doskonali metody pracy.

Szczegó&owe zasady zapewnienia ochrony dla osób i!obiektów, o!których mowa w!art.!2 ust.!1 
ustawy zosta&y okre'lone w!„Instrukcji dzia&a+ ochronnych”. W!okresie obj*tym kontrol) obowi)-
zywa&y dwie wersje tego dokumentu. Pierwsza, obowi)zywa&a od dnia 9!sierpnia 2002 r. do dnia 
31!stycznia 2010 r. (PF-472/02). W!dniu 1!lutego 2010 r. zosta&a wprowadzona zarz)dzeniem Szefa 
BOR w!sprawie wprowadzenia instrukcji dzia&a+ ochronnych w!BOR (Z-8/10) nowa „Instrukcja dzia-
&a+ ochronnych” (DEWD Z-66/W5/09)169. 

W zakresie zapewnienia bezpiecze+stwa osobom zajmuj)cym kierownicze stanowiska w!pa+-
stwie, w!trakcie wizyt, prowadzonych z!wykorzystaniem lotnictwa transportowego Si& Zbrojnych 
Szef BOR w!dniu 18!marca 2008 r. zawar& z!Dowódc) Si& Powietrznych porozumienie dotycz)ce za-
sad wspó&pracy pomi*dzy Dowództwem SP a!BOR podczas organizacji i!wykonywania zada+ lotni-
czych z!osobami uprawnionymi do korzystania z!ochrony BOR. Z!tre'ci porozumienia wynika, i% „or-
ganizatorem” lotów jest dowódca 36 SPLT. Okre'la ono tak%e zakres uprawnie+ i!obowi)zków BOR 
i!36 SPLT w!zwi)zku z!pobytem ochranianych osób (i osób im towarzysz)cych) na pok&adzie samo-
lotu oraz terenie lotniska.

.37   Oba dokumenty maj) charakter niejawny.
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Wykaz podstawowych aktów prawnych dotycz)cych kontrolowanej dzia&alno'ci

1. Ustawa z!dnia 14!grudnia 1995 r. o!urz*dzie Ministra obrony Narodowej (Dz.!U. z!1996 r. nr!10, 
poz. 56 ze zm.).

2. Ustawa Prawo Lotnicze i!akty wykonawcze Ustawa z!dnia 3!lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 
z!2006 r. nr!100, poz. 696 ze zm.).

3. Rozporz)dzenie Rady Ministrów z!9!lipca 1996 r. w!sprawie szczegó&owego zakresu dzia&ania 
Ministra Obrony Narodowej (Dz.!U. z!1996 r. Nr!94, poz. 426).

4. Ustawa z!dnia 21!listopada 1967 r. o!powszechnym obowi)zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.!U. z!2004 r. Nr!241, poz. 2416 ze zm.).

5. Konwencja o! mi*dzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w! Chicago 7! grudnia 
1994 r. z! za&)cznikami (dost*pna m.in. na str. internetowej Urz*du Lotnictwa Cywilnego) – 
Dz.!U. z!1959 r. Nr!35 poz. 212 ze zm.).

6. Ustawa z!dnia 16!marca 2001 r. o!Biurze Ochrony Rz)du (Dz.!U. z!2004 Nr!163, poz. 1712 ze zm.)
7. Rozporz)dzenie Rady Ministrów z!dnia 9!kwietnia 2002 r. w!sprawie szczegó&owego trybu wy-

konywania czynno'ci przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz)du oraz korzystania przez nich 
z!pomocy innych podmiotów (Dz.!U. Nr!57, poz. 519).

8. Rozporz)dzenie Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji z!4!pa,dziernika 2002 r. w!spra-
wie wymaga+, jakim powinni odpowiada( funkcjonariusze BOR na stanowisko szefa komórki 
organizacyjnej lub innym stanowisku s&u%bowym (Dz.!U. Nr!165, poz. 1357 ze zm.). 

9. Rozporz)dzenie Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji z!27!maja 2002 r. w!sprawie wa-
runków i!trybu przeprowadzania post*powania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Biura 
Ochrony Rz)du (Dz.!U. Nr!78, poz. 711).

10. Regulamin Lotów Lotnictwa Si& Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL 2006) MON Dowódz-
two Si& Powietrznych WLOP 370/2006 ze zmianami.

11. Zarz)dzenie nr!22 Ministra Spraw Wewn*trznych i!Administracji z!10!czerwca 2009 r. w!sprawie 
nadania statutu Biuru Ochrony Rz)du (Dz. Urz. MSWiA Nr!6, poz. 34).

12. Zarz)dzenie Szefa Biura Ochrony Rz)du z! dnia 9! sierpnia 2002 r. w! sprawie wprowadzenie 
w!%ycie instrukcji dzia&a+ ochronnych (starej) (PF-5). 

13. Zarz)dzenie Szefa BOR z! dnia 1! lutego 2010 r. w! sprawie wprowadzenia Instrukcji dzia&a+ 
ochronnych BOR (nowej) (Z-66/W5/09).

14. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 14!pa,dziernika 2010 r. w!sprawie wprowadzenia w!BOR proce-
dur reagowania w!sytuacjach kryzysowych (Z-31/10).

15. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 1!kwietnia 2009 r. w!sprawie podporz)dkowania komórek orga-
nizacyjnych BOR (Z-13/09).

16. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 25!sierpnia 2009 r. w!sprawie alarmowania, ostrzegania i!powia-
damiania w!BOR (Z-33/09).

17. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 19!stycznia 2010 r. w!sprawie wprowadzenia „Instrukcji pe&nienia 
s&u%by na terenie Pawilonu Rz)dowego oraz Strefy Ochranianej Wojskowego Portu Lotniczego 
Warszawa – Ok*cie (Z-2/10).

18. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 14!grudnia 2005 r. w!sprawie prowadzenia teczek tematycznych 
grup ochronnych, obiektów chronionych przez BOR i!teczek osób ochranianych pa+stw ob-
cych.
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19. Zarz)dzenie Szefa BOR z!dnia 17!wrze'nia 2009 r. w!sprawie stosowania przez funkcjonariuszy 
BOR protoko&ów zatrzymania oraz kontroli osobistej, przegl)du zawarto'ci baga%u, sprawdze-
nia &adunku. 

20. Porozumienie z! dnia 18! kwietnia 2006 r. w! sprawie zasad wspó&pracy pracowników 1 Bazy 
Lotniczej i!funkcjonariuszy BOR w!terminalu WPL.

21. Porozumienie w!sprawie ustalenia szczegó&owych zasad wspó&pracy z!Komendantem G&ów-
nym -andarmerii Wojskowej (216/L/06).

22. Porozumienie zawarte z!Komendantem G&ównym Policji w!4!czerwca 2007 r. w!zakresie zapew-
nienia bezpiecze+stwa i!porz)dku publicznego w!miejscu pobytu osób ochranianych przez 
BOR. 

23. Porozumienie z!dnia 18!marca 2008 r. w!sprawie zasad wspó&pracy pomi*dzy Dowództwem Si& 
Powietrznych a!BOR podczas organizacji i!wykonywania zada+ lotniczych z!osobami upraw-
nionymi do korzystania z!ochrony BOR.

24. Porozumienie z!dnia 18!czerwca 2009 r. o!wspó&dzia&aniu S&u%by Kontrwywiadu Wojskowego 
i!BOR.

25. Porozumienie z!dnia 22!pa,dziernika 2010 r. o!wspó&pracy pomi*dzy Polsk) Agencj) -eglugi 
Powietrznej a!BOR w!sprawie wymiany informacji o!zdarzeniach maj)cych wp&yw na p&ynno'( 
i!bezpiecze+stwo wykonywania operacji lotniczych statków powietrznych o!statusie HEAD.

26. Porozumieniem z! dnia 15! grudnia 2004 r. zawarte pomi*dzy Szefem Kancelarii Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Szefem Kancelarii Sejmu, Szefem Kancelarii Senatu, Szefem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrem Obrony Narodowej w!sprawie wojskowego specjalne-
go transportu lotniczego. 

27. Porozumienie z!dnia dniu 8!lutego 2011 r. w!sprawie wykonywania lotów z!najwa%niejszymi 
osobami w!pa+stwie zawarte pomi*dzy Szefami Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Pre-
zesa RM oraz Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewn*trznych i!Administracji, 
Szefem BOR i!Prezesem Urz*du Lotnictwa Cywilnego.

28. Zarz)dzenie Nr!14 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z!dnia 20!maja 2009 r. w!sprawie 
s&u%bowych wyjazdów zagranicznych osób zajmuj)cych kierownicze stanowiska pa+stwo-
we w!Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów oraz osób im towarzysz)cych (oraz poprzedzaj)ce je zarz)dzenia nr!3 z!26!stycznia 
2004 r. oraz nr!19 z!29!listopada 2006 r., o!tym samym tytule).

29. Instrukcje organizacji lotów w! Lotnictwie Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)cych z! w latach 
2005-2010.

30. Instrukcje bezpiecze+stwa lotów Lotnictwa Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)ce w!latach 2005-2010.
31. Instrukcje wykonywania lotów próbnych w!Lotnictwie Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)ce w!latach 

2005-2010.
32. Instrukcja zabezpieczenia i!wykonywania lotów statków powietrznych oznaczonych symbo-

lem „Wa%ny” na terytorium RP (WLOP 341/2004).
33. Instrukcje organizacji lotów statków powietrznych o! statusie HEAD obowi)zuj)ca w! latach 

2005-2010 (WLOP 408/2009).
34. Instrukcje ruchu lotniczego obowi)zuj)ce w!latach 2005-2010.
35. Regulaminy lotów lotnictwa Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)ce w!latach 2005-2010.
36. Instrukcje organizacji ubezpieczenia lotów w!lotnictwie Si& Zbrojnych RP obowi)zuj)ce w!la-

tach 2005-2010.
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37. Instrukcje post*powania personelu pok&adowego w!samolotach i!'mig&owcach jednostki lot-
niczej obowi)zuj)ce w!latach 2005-2010.

38. Instrukcje meteorologicznego zabezpieczenia lotów w!Lotnictwie Si& Zbrojnych RP w! latach 
2005-2010.

39. Instrukcja zabezpieczenia i!wykonywania lotów statków powietrznych oznaczonych symbo-
lem „WA-NY” nad terytorium RP (WLOP 341/2004).

40. Instrukcja organizacji lotów statków powietrznych o!statusie „HEAD” (WLOP 408/2009).
41. Zasady szkolenia i!kontroli technicznego personelu lataj)cego oraz dopuszczenia specjalistów 

s&u%by in%ynieryjno-lotniczej do wykonywania lotów w!sk&adzie za&ogi statku powietrznego, 
obowi)zuj)ce w!latach 2005-2010.

Zagadnienia obj*te kontrol) uj*te zosta&y dodatkowo w!innych uregulowaniach wewn*trznych, 
zarz)dzeniach, decyzjach, rozkazach i!innych dokumentach wewn*trznych obowi)zuj)cych w!po-
szczególnych jednostkach obj*tych kontrol).
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Wykaz organów, którym przekazano informacj* o!wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marsza&ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marsza&ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Pa+stwowej
6. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej
7. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych
8. Sejmowa Komisja Administracji i!Spraw Wewn*trznych
9. Senacka Komisja Obrony Narodowej
10. Senacka Komisja Praw Cz&owieka, Praworz)dno'ci i!Petycji
11. Senacka Komisja Spraw Zagranicznych
12. Minister Obrony Narodowej 
13. Minister Spraw Wewn*trznych
14. Minister Spraw Zagranicznych 
15. Minister Sprawiedliwo'ci
16. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
17. Prokurator Generalny 
18. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
19. Szef Biura Bezpiecze+stwa Narodowego 
20. Szef Biura Ochrony Rz)du 
21. Dowódca Si& Powietrznych 


