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Tytuł kontroli
Najwy sza Izba Kontroli w 2005 r. przeprowadziła kontrol oznaczon numerem
P/05/079,

zatytułowan

„Proces

rekonwersji

zawodowej

ołnierzy

zawodowych

odchodz cych z Sił Zbrojnych RP”.
Zgodnie z definicj Ministerstwa Obrony Narodowej pomoc rekonwersyjna jest to
ogół przedsi wzi

podejmowanych wobec

ołnierzy zawodowych zwalnianych

i

zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej w zakresie przekwalifikowania, doradztwa
zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz po rednictwa pracy, maj cych na celu
przygotowanie tych ołnierzy do podj cia zatrudnienia 1.
W opinii NIK, termin rekonwersja oznacza ponown

konwersj , a zatem nie

odpowiada znaczeniu nadanemu temu terminowi w rozporz dzeniu Ministra Obrony
Narodowej. Niezale nie od tej opinii, w informacji u ywany jest termin rekonwersja w celu
zachowania spójno ci z terminologi stosowan w dokumentach ródłowych MON.
Przyj ty przez Rad Ministrów w dniu 30 stycznia 2001 r. „Program przebudowy i
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006”2 okre lił zasadnicze kierunki
zmian w Siłach Zbrojnych, dostosowuj c je do standardów NATO. Realizowana na podstawie
zało e ww. Programu, restrukturyzacja i modernizacja Sił Zbrojnych jako jeden z głównych
kierunków zakładała m.in. zmniejszenie liczebno ci Sił Zbrojnych do 150 tys. na koniec
2003 r. W kontrolowanym okresie zwolniono z zawodowej słu by wojskowej 22.671
ołnierzy.
Kontrola została podj ta z inicjatywy własnej Najwy szej Izby Kontroli, w zwi zku
z sugesti Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP.

rodowisko wojskowe oraz posłowie

z Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP wyra ali zainteresowanie przygotowaniem organów
powołanych do realizacji zada zwi zanych z pomoc rekonwersyjn przysługuj c byłym
ołnierzom zawodowym, a tak e mo liwo ciami zatrudniania byłych ołnierzy zawodowych
na stanowiskach zwi zanych z obronno ci kraju.
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena sprawno ci i efektywno ci działania organów rekonwersji
kadr oraz celowo ci i gospodarno ci wydatkowania rodków bud etowych na rekonwersj
1
2

Dz. U. z 2004 r. Nr 147, poz. 1549

Zawarty nast pnie w ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił
Zbrojnych RP w latach 2001-2006, (Dz. U. Nr 76, poz. 804)
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Wprowadzenie

zawodow

ołnierzy zwalnianych ze słu by zawodowej oraz byłych ołnierzy zawodowych,

a tak e realizacja przez organy administracji publicznej zada

dotycz cych zatrudniania

zwalnianych i byłych ołnierzy zawodowych na stanowiskach zwi zanych z obronno ci
kraju.
Zagadnienia obj te tematyk kontroln dotyczyły: sposobu stosowania przez organy
rekonwersji poszczególnych form pomocy rekonwersyjnej, współpracy z instytucjami spoza
wojska na rzecz zatrudniania byłych

ołnierzy zawodowych, finansowania pomocy

rekonwersyjnej oraz sprawowania nadzoru i kontroli organów prowadz cych działalno
w zakresie rekonwersji.
Badania kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 15 kwietnia 2005 r. do 29
pa dziernika 2005 r. i obj ły okres od 2001 r. do I półrocza 2005 r.
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Najwy sza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalno
Narodowej w zakresie rekonwersji zawodowej

Ministerstwa Obrony

ołnierzy zwalnianych z zawodowej

słu by wojskowej w skontrolowanym okresie. Jednocze nie ocenia pozytywnie
działalno

powołanych przez Ministra Obrony Narodowej terenowych organów

rekonwersji, mimo stwierdzonych nieprawidłowo ci.
Najwy sza Izba Kontroli negatywnie ocenia sam proces tworzenia systemu
prawnego reguluj cego pomoc rekonwersyjn , jak i jego kształt. Brak nale ytej
staranno ci i zaniedbania w opracowaniu projektów przepisów dotycz cych zasad
udzielania pomocy rekonwersyjnej spowodował tworzenie przepisów dotycz cych
wiadczenia usług po rednictwa pracy niezgodnych z obowi zuj cymi

ustawami,

niewykonanie upowa nie ustawowych oraz brak stosownej inicjatywy ustawodawczej
dotycz cej ustawy o słu bie cywilnej, wówczas gdy przygotowywana była nowa ustawa o
słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych. NIK ocenia powy sze nieprawidłowo ci jako
działania nielegalne.
Stworzony system rekonwersji kadr wpłyn ł pozytywnie na dost pno
informacji o

wiadczeniach przysługuj cych zwalnianym

Uzyskano tak e zadowalaj ce efekty działa

ołnierzom zawodowym.

w ramach niektórych form pomocy

rekonwersyjnej, których skutkiem było bezpo rednie pozyskanie miejsc pracy dla
zwalnianych ołnierzy zawodowych lub dobre przygotowanie tych ołnierzy do radzenia
sobie na cywilnym rynku pracy. Bł dem ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej było
niestworzenie systemu oceny efektywno ci działania organów rekonwersji, w tym
wykorzystania przez nie rodków finansowych, co NIK oceniła jako nierzetelno .
rodki

bud etowe przeznaczone na

rekonwersj

ołnierzy

zawodowych

zwalnianych ze słu by wojskowej były kierowane celowo na funkcjonowanie
wyspecjalizowanych

organów

wojskowych

wła ciwych

do

udzielania

pomocy

rekonwersyjnej. Wyst piły jednak e liczne nieprawidłowo ci przy wykorzystywaniu
rodków publicznych na poszczególne formy pomocy rekonwersyjnej. Wi kszo
wspomnianych nieprawidłowo ci miało charakter narusze
wynikała z nierzetelno ci w działaniu.
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1. W resorcie Obrony Narodowej nie wypracowano cało ciowej spójnej koncepcji
wiadczenia pomocy rekonwersyjnej oraz propozycji kierunków resortowej polityki
społeczno-zawodowej dotycz cej udzielania pomocy rekonwersyjnej. Ponadto, w ocenie
NIK, zadania w zakresie rekonwersji zostały powierzone zbyt wielu jednostkom
organizacyjnym w resorcie3, skutkiem czego było powielanie tych samych zada

na

poszczególnych szczeblach kierowania i dowodzenia, a to prowadziło do zaniechania
podejmowania lub pozornej realizacji niektórych zada [szerzej str. 20-21].
2. W resorcie obrony narodowej nie wypracowano mechanizmów pozwalaj cych ocenia
sprawno

i efekty działa podejmowanych w omawianym obszarze. Niepełne dane na

temat efektów działalno ci rekonwersyjnej pozwalały jedynie na sformułowanie
cz ciowych ocen w odniesieniu do poszczególnych form i metod tej działalno ci. Na
przykład, wysok skuteczno

(1/3 spo ród wszystkich uzyskanych miejsc pracy dla

zwalnianych ołnierzy) osi gni to jako rezultat organizowanych giełd i targów pracy.
Korzystny wpływ wywierało tak e doradztwo zawodowe i niektóre rodzaje kursów
przekwalifikowania lub uzyskiwania nowych umiej tno ci. W ocenie NIK, na pozytywn
ocen w opisanym zakresie zasługuje działalno

Wojskowego Centrum Aktywizacji

Zawodowej oraz terenowych o rodków aktywizacji zawodowej. Z uwagi jednak na
wspomniany powy ej brak mechanizmu pomiaru efektywno ci, cało ciowa ocena nie jest
mo liwa [szerzej str. 22-23].
3. W okresie od pocz tku 2001 r. do ko ca czerwca 2005 r. zwolniono z zawodowej słu by
wojskowej 22.671

ołnierzy, z czego 86,3% uprawnionych było do pomocy

rekonwersyjnej. 50,5% ołnierzy uprawnionych zwróciło si o wsparcie do organów
rekonwersji, z czego zatrudnionych zostało 46,8%
Podane liczby dotycz

byłych

ołnierzy składaj cych wnioski.

ołnierzy zawodowych faktycznie zatrudnionych

w rezultacie po rednictwa pracy prowadzonego przez organy rekonwersji kadr. Nie
obejmuj one wszystkich, którzy podj li zatrudnienie po skorzystaniu z innych form
pomocy rekonwersyjnej finansowanej przez MON, gdy byli ołnierze zawodowi nie
maj obowi zku powiadamiania organów rekonwersji o fakcie podj cia pracy [szerzej
str. 21-22].

3

Aktualnie, na podstawie rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. (przyp. nr 6),
organami wojskowymi wła ciwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej s : Pełnomocnik Ministra
Obrony Narodowej, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, dowódcy okr gów wojskowych, dowódcy korpusów,
komendanci szkół, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, dowódcy garnizonów i wojskowi
komendanci uzupełnie .
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4. Minister Obrony Narodowej uczestniczył w tworzeniu i wydawaniu aktów prawnych
reguluj cych proces rekonwersji

ołnierzy zawodowych zwalnianych ze słu by

zawodowej przed osi gni ciem pełnych uprawnie do zaopatrzenia emerytalnego. Poza
pozytywnym aspektem tego udziału polegaj cym na kompleksowym uregulowaniu
przedmiotowej problematyki w ustawie o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych4 oraz
aktach wykonawczych do niej, wyst piły nieprawidłowo ci i uchybienia, które miały
zasadniczy wpływ na przebieg procesu, o którym mowa. Nieprawidłowo ci te omówione
zostały w punktach 5, 6, 7, 8 poni ej.
5. Minister Obrony Narodowej w rozporz dzeniach z dnia 11 czerwca 1997 r.5 oraz
z dnia 7 czerwca 2004 r.6 zobowi zał organy wła ciwe w zakresie udzielania pomocy
rekonwersyjnej do wiadczenia po rednictwa pracy, na zasadach okre lonych w ustawach,
na rzecz

ołnierzy zawodowych, co naruszało przepisy ustawy o zatrudnieniu i

przeciwdziałaniu bezrobociu7 oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy8. Stan powy szy trwał do dnia 1 listopada 2005 r., gdy weszła w ycie zmiana
art. 35 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie której
wyspecjalizowane organy wojskowe zostały upowa nione do wiadczenia po rednictwa
pracy w pełnym zakresie9. W ocenie Najwy szej Izby Kontroli, wydanie przez Ministra
Obrony Narodowej przepisów wykonawczych niezgodnych z ustawami było nielegalne, a
ponadto nara ało przedstawicieli organów rekonwersji na odpowiedzialno

karn

przewidzian w powołanych wy ej ustawach [szerzej str. 15-16].
6. Minister Obrony Narodowej w rozporz dzeniu z dnia 7 czerwca 2004 r.10 nie uwzgl dnił
zasady szczególnego traktowania ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej
ze wzgl du na zmiany organizacyjne oraz nieposiadaj cych uprawnie emerytalnych lub
rentowych, do czego Minister został zobowi zany w ustawie o słu bie zawodowej
ołnierzy zawodowych. Zaniechanie przez Ministra obowi zku nało onego ustaw
4

Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz.1750 ze zm.
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk
zawodowych oraz po rednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a tak e
szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez ołnierzy zwolnionych
z zawodowej słu by wojskowej (Dz. U. Nr 63, poz. 398 ze zm.)
6
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu korzystania przez ołnierzy zawodowych i byłych ołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie
przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub po rednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549 ze zm.).
7
Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
8
Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 ze zm.
9
Art. 35 ust. 2a zmienionej ustawy brzmi: Po rednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, doradztwo personalne
i organizacj szkole dla ołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej
wykonuj równie wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o słu bie wojskowej
ołnierzy zawodowych.
10
Dz. U. Nr 147, poz. 1549 ze zm.
5

8

Podsumowanie wyników kontroli

spowodowało, i od 1 lipca 2004 r. (data wej cia w ycie ww. rozporz dzenia) do 30
czerwca 2005 r. (data zbadania problemu przez NIK) 857

ołnierzy zwolnionych z

zawodowej słu by wojskowej przed uzyskaniem jakichkolwiek uprawnie emerytalnych
lub rentowych nie mogło skorzysta z uprawnienia do szczególnego potraktowania.
Najwy sza Izba Kontroli ocenia powy sze zaniedbanie jako niezgodne z prawem [szerzej
str.17].
7. Ustawy o słu bie wojskowej

ołnierzy zawodowych11 przewidywały, i

ołnierz

zwolniony z zawodowej słu by wojskowej z powodów okre lonych w ustawach korzysta
z pierwsze stwa w zatrudnieniu, w szczególno ci w administracji publicznej oraz na
stanowiskach pracy zwi zanych z obronno ci

kraju. Kierowanie byłych

ołnierzy

zawodowych do pracy na stanowiskach zwi zanych z obronno ci kraju jest utrudnione
od czasu przyj cia ustawy o słu bie wojskowej
poniewa
działa

ołnierzy zawodowych z 2003 r.,

Minister Obrony Narodowej nie podj ł w kontrolowanym okresie skutecznych
zmierzaj cych do realizacji obowi zku zawartego w art. 119 ust. 3 ustawy

o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych, zobowi zuj cego ministra wła ciwego do
spraw pracy, by w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uregulował
szczegółowe warunki i tryb kierowania byłych ołnierzy zawodowych na stanowiska
pracy zwi zane z obronno ci kraju. [szerzej str. 18-19].
8. Nierzetelnym działaniem było równie wniesienie przez Ministra Obrony Narodowej
projektu nowej ustawy o słu bie wojskowej

ołnierzy zawodowych

bez podj cia

inicjatywy ustawodawczej na rzecz nowelizacji ustawy o słu bie cywilnej z dnia 18
grudnia 1998 r. 12 w celu utrzymania w niej zasady stanowi cej, e nabór kandydatów do
korpusu słu by cywilnej na stanowiska zwi zane z obronno ci

kraju odbywa si

z uznaniem pierwsze stwa w zatrudnieniu przysługuj cego osobom zwolnionym
z zawodowej słu by wojskowej. W nast pstwie powy szego nie mógł by stosowany
odno ny przepis zawarty w ustawie o słu bie cywilnej (art. 21 ust. 313), a tym samym
zabrakło podstawy prawnej dla preferencyjnego traktowania

ołnierzy zwolnionych

z zawodowej słu by wojskowej przy zatrudnianiu na ww. stanowiska w korpusie słu by
cywilnej [szerzej str. 19, 21].
9. Pełnomocnik MON ds. Rekonwersji oraz wojskowi komendanci uzupełnie
wywi zywali si

nie

z obowi zku prowadzenia wykazów stanowisk w administracji

11

Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm. oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 ze zm.
Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483.
13
Art. 21 ust. 3 stanowi, e nabór kandydatów do korpusu słu by cywilnej na stanowiska pracy zwi zane z
obronno ci kraju odbywa si z uwzgl dnieniem pierwsze stwa w zatrudnieniu przysługuj cego osobom
zwolnionym z zawodowej słu by wojskowej, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r.
o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).
12
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zwi zanych z obronno ci

kraju14, które powinny by

opracowywane na podstawie

zawiadomie przesyłanych przez organy administracji publicznej o wolnych stanowiskach
wymienionego rodzaju. Zawiadomienia te nie były przesyłane, natomiast działania DSSiR
MON podejmowane w celu uzyskania potrzebnych do prowadzenia wykazu informacji
były nieskuteczne. Wojskowe komendy uzupełnie nie podejmowały adnych działa na
rzecz pozyskania niezb dnych danych, co NIK uwa a za działanie nierzetelne. Brak ww.
wykazów utrudniał kierowanie zwolnionych

ołnierzy na stanowiska zwi zane z

obronno ci kraju.[szerzej str. 26-27, 32].
10. Zatrudnienie byłych ołnierzy zawodowych na wspomnianych stanowiskach zwi zanych
z obronno ci kraju w resorcie obrony narodowej kształtowało si w kontrolowanym
okresie rednio na poziomie od 16,14% w 2001 r. do 18,84% w czerwcu 2005 r.
(szczegóły – patrz Tabela nr 3), pomimo i wszystkie stanowiska w wymienionym
resorcie (z wyj tkiem stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi) były
stanowiskami zwi zanymi z obronno ci kraju. W rezultacie działa organów rekonwersji
w okresie poddanym kontroli zatrudniono na wymienionych stanowiskach 198 byłych
ołnierzy zawodowych. W ocenie NIK, istnienie du ej liczby stanowisk wymienionego
rodzaju w resorcie obrony narodowej (30.359 w 2005 r.) stanowi powa n

szans

zatrudniania ołnierzy zwalnianych w zwi zku z restrukturyzacj Sił Zbrojnych RP, która
dotychczas nie jest skutecznie wykorzystywana [szerzej str. 27, 32].
11. W latach 2001- 2005 (I półrocze) na przekwalifikowanie ołnierzy zawodowych wydano
kwot 13.949 tys. zł, z której skorzystało 6.679 (34%) ołnierzy zawodowych spo ród
19.563

uprawnionych

do

pomocy

rekonwersyjnej.

Znaczna

liczba

decyzji

administracycjnych (od 17% do 42% w skontrolowanej próbie w ró nym czasie
kontrolowanego okresu) wydawanych przez Pełnomocników MON ds. Rekonwersji Kadr,
dotycz cych zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego naruszała przepisy
rozporz dze Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. oraz z dnia 7
czerwca 2004 r.15, a tak e ustawy o słu bie zawodowej ołnierzy zawodowych i/lub
kodeksu post powania administracyjnego. Najcz ciej popełnianymi naruszeniami było
przyznawanie pomocy rekonwersyjnej osobom nieuprawnionym oraz odmawianie
14

Wspomniany obowi zek został okre lony dla DSSiR w rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 14 pa dziernika 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania ołnierzy zwolnionych z
zawodowej słu by wojskowej do pracy na stanowiska pracy zwi zane z obronno ci kraju. (Dz. U. Nr 134, poz.
888 ze zm.) oraz w „Planie rekonwersji dla ołnierzy zwalnianych z zawodowej słu by wojskowej w latach
2003-2008”, natomiast dla WKU w rozporz dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego,
odbywania praktyk zawodowych oraz po rednictwa pracy, realizowanych przez wyspecjalizowane organy
wojskowe, a tak e szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez ołnierzy
zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej (Dz.U. Nr 63, poz. 398 ze zm.) oraz w rozporz dzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pa dziernika 1997 r.
15
Dz. U. Nr 63, poz. 398 ze zm. oraz Dz. U. Nr 147, poz. 1549 ze zm.
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wiadcze

osobom,

którym one przysługiwały,

bez zamieszczania pisemnego

uzasadnienia. Kwota nieprawidłowo ci w dziesi cioprocentowej próbie spo ród 6.679
decyzji wyniosła 241 tys. złotych. W ocenie NIK, odpowiedzialno
nieprawidłowo ci maj ce charakter działa

za opisane

nielegalnych, ponosi wydaj cy decyzje o

przyznaniu rodków – Pełnomocnik MON ds. Rekonwersji [szerzej str. 24, 30].
12. Wydatki na wiadczenia, o których mowa powy ej, na podstawie wi

cych decyzji

Pełnomocnika MON ds. Rekonwersji Kadr, ponosz szefowie Wojewódzkich Sztabów
Wojskowych (zgodnie z systemem obowi zuj cym od 1 lipca 2004 r.). W ocenie NIK taki
podział kompetencji – wydawanie decyzji administracyjnych przez jednego urz dnika
i ich realizacja (wydatkowanie rodków) przez inny organ – powodował,
dokonuj cy wypłaty, pomimo stwierdzenia,

e organ

e decyzja była wydana z ra cym

naruszeniem prawa materialnego, decyzje te realizował. W zwi zku z powy szym, NIK
sformułowała wnioski do przeło onych o poci gni cie osób odpowiedzialnych za opisane
wy ej nieprawidłowo ci do odpowiedzialno ci maj tkowej oraz dyscyplinarnej [szerzej
str. 24-25].
13. Ponadto, w rozliczeniach dokonywanych przez kontrolowane WSzW stwierdzono
nieprawidłowo ci w postaci wydatkowania rodków na szkolenia, które faktycznie nie
zostały przeprowadzone lub nie zostały uko czone, tolerowania przez organy wojskowe
sytuacji, w których firmy realizuj ce szkolenia zawy ały ceny szkole , dopasowuj c je do
wysoko ci przyznanych

wiadcze

oraz finansowania nauki j zyków obcych, która

w ocenie NIK nie spełniała podstawowych kryteriów szkolenia. Ogółem kwota
stwierdzonych nieprawidłowo ci wyniosła 4.812 tys. zł. NIK skierowała 2 zawiadomienia
do prokuratury dotycz ce przest pstwa wyłudzenia rodków przeznaczonych na szkolenia
przez byłych ołnierzy zawodowych [szerzej str. 12, 24-26].
14. Obowi zuj cy system finansowania przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu
polega na tym, e ka dy rodzaj Sił Zbrojnych planuje rodki na ww. form pomocy dla
ołnierzy zwalnianych z danego rodzaju Sił Zbrojnych i przekazuje je Dowództwu Wojsk
L dowych, które nast pnie przekazuje te

rodki do poszczególnych wojewódzkich

sztabów wojskowych. W ocenie NIK, system ten jest skomplikowany i nie sprzyja
sprawno ci obsługi finansowej omawianej dziedziny. Stwierdzono na przykład,

e

Dowództwo Sił Powietrznych niewła ciwie planowało oraz z opó nieniem przekazywało
do DWL d. rodki na przekwalifikowanie zwalnianych ołnierzy, co w ocenie NIK było
działaniem nierzetelnym [szerzej str. 29-30].
15. Ministerstwo

Obrony

Narodowej

nie

wykorzystało

mo liwo ci

uczestnictwa

w specjalnych programach aktywizacji zawodowej ołnierzy zawodowych, podlegaj cych
finansowaniu ze

rodków pomocowych Unii Europejskiej. Cztery z dziewi ciu
11
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programów zaproponawanych przez organy wojskowe wspólnie z powiatowymi urz dami
pracy nie zostały przyj te, a cztery z pi ciu pozostałych nie były zrealizowane, poniewa
w bud ecie MON nie zaplanowano rodków na finansowy wkład własny do programów.
NIK ocenia opisane działania jako nierzetelne [szerzej str. 28].
16. Ministerstwo Obrony Narodowej nie sprawowało w nale yty sposób nadzoru nad
działalno ci podległych struktur rekonwersji. NIK stwierdziła,

e kontrola organów

rekonwersji była prowadzona rzadko (45% zaplanowanych kontroli), a czas realizacji
krótki (maksymalnie dwa dni). W latach 2002-2004 Departament Spraw Socjalnych
i Rekonwersji przeprowadził połow zaplanowanych kontroli. Ponadto, kontrolowane
podmioty nie były oficjalnie informowane o wynikach kontroli. W ocenie NIK,
przeprowadzone kontrole nie pozwalały na rzeteln ocen kontrolowanych zagadnie , co
miało ujemny wpływ na działalno

rekonwersyjn w resorcie obrony narodowej [szerzej

str. 31].
2.3. Finansowe rezultaty kontroli
1. Nieprawidłowo ci w wymiarze finansowym w ł cznej kwocie 4.812 tys. zł, w tym:
1.1. Uszczuplenie rodków publicznych w kwocie 2.000 tys. zł wynikaj ce z bezpowrotnie
utraconych

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej niepodlegaj cych

zwrotowi wskutek zaniechania działania polegaj cego na niezaplanowaniu 25%
finansowego „wkładu własnego” na realizacj programów specjalnych. Kwot ok. 500
tys. zł w 2004 r. proponował na ten cel DSSiR MON, lecz nie podj ł działa
przewidzianych prawem, skutkuj cych uzyskaniem tej kwoty.
1.2. Kwota 2.812 tys. zł. wydatkowana z naruszeniem prawa, w tym:
-

2.414 tys. zł powstała w wyniku ekstrapolacji bł dnych decyzji (w wyniku
sprawdzenia próby 10% wydanych decyzji) o udzielenie pomocy rekonwersyjnej
oraz niewyegzekwowanie dokumentów wiadcz cych o uczestnictwie w szkoleniach
opłacanych z tych rodków;

-

398 tys. zł. nielegalny i niecelowy zakup urz dze do nauki j zyków obcych metod
„SITA”.

2. Korzy ci finansowe w ł cznej kwocie 2.266 tys. zł, w tym:
2.1. 266 tys. zł - oszcz dno ci uzyskane w wyniku działa

kontrolnych skutkuj ce

zmniejszeniem wydatków poprzez zaniechanie niecelowych zakupów urz dze do nauki
j zyków obcych metod „SITA”.
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2.2. 2.000 tys. zł. - po ytki finansowe ze rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej
(wyst pienie zwi zane z przyj ciem do realizacji wniosku NIK o dofinansowanie
programów specjalnych).
2.4.

Uwagi ko cowe i wnioski
Działania rekonwersyjne były w kontrolowanym okresie i nadal b d

istotnym

czynnikiem powodzenia restrukturyzacji polskich Sił Zbrojnych. Stwierdzone podczas
kontroli liczne nieprawidłowo ci sprawiaj , i proces rekonwersji nie przebiega zgodnie z
oczekiwaniami i mo liwo ciami stworzonymi przez ustawowe uregulowania w omawianej
dziedzinie. Nieprawidłowo ci te dotycz sfery przepisów wykonawczych, koncepcji działa
rekonwersyjnych, współpracy z innymi (poza resortem obrony narodowej) organami
administracji

rz dowej,

organizacji

procesu

rekonwersji,

finansowania

wiadcze

rekonwersyjnych oraz nadzoru i kontroli całego procesu.
W ocenie Najwy szej Izby Kontroli poprawa powy szego stanu rzeczy wymaga
przede wszystkim:
opracowania koncepcji wiadczenia pomocy rekonwersyjnej oraz systemu pomiaru
efektywno ci działa w wymienionym obszarze;
dokonania zmian organizacyjnych maj cych na celu usprawnienie procesu
rekonwersji;
wydania aktów wykonawczych na podstawie obowi zków nało onych przez ustaw ;
przyj cia zasady,

e za podj te decyzje o przyznaniu finansowej pomocy

rekonwersyjnej i wydatkowaniu rodków na ten cel odpowiedzialno

ponosi ta sama

osoba;
skutecznej współpracy z innymi resortami i organami w celu zatrudniania ołnierzy
zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej na stanowiskach zwi zanych z
obronno ci kraju;
sprawowania skutecznej kontroli i nadzoru nad działalno ci organów rekonwersji.
Ponadto, Najwy sza Izba Kontroli postuluje zmian terminu „rekonwersja” na termin
odpowiadaj cy znaczeniu podanym w rozporz dzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie
Szczegółowych warunków i trybu korzystania przez ołnierzy zawodowych i byłych ołnierzy
zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub
po rednictwa pracy.
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3. Wa niejsze wyniki kontroli
3.1 Charakterystyka stanu prawnego
Podstawowym aktem prawnym reguluj cym kwesti

rekonwersji kadr w Siłach

Zbrojnych RP była ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o słu bie wojskowej

ołnierzy

16

zawodowych , w szczególno ci art. 88a, dodany ustaw z dnia 9 listopada 1995 r.17 która
weszła w ycie 24 lutego 1996 r. Zgodnie z tym artykułem ołnierze zawodowi, o których
mowa w art. 88 ust. 118 niniejszej ustawy, z wyj tkiem tych, którzy nabyli uprawnienia do
emerytury wojskowej w pełnej wysoko ci, mogli korzysta

z pomocy w zakresie

przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub po rednictwa pracy, maj cych na celu
przygotowanie tych ołnierzy do podj cia zatrudnienia, oraz z pierwsze stwa w zatrudnieniu,
w szczególno ci na stanowiskach pracy zwi zanych z obronno ci kraju.
Na podstawie upowa nienia zawartego w art. 88 ust. 4 i art. 88a ust. 5 powołanej
ustawy wydane zostało rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca
1997 r.19 Zgodnie z przepisami tego rozporz dzenia wyspecjalizowane organy wojskowe
mogły wiadczy pomoc w formie seminarium rekonwersyjnego, doradztwa zawodowego,
przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, praktyk zawodowych i po rednictwa pracy:
a) seminarium rekonwersyjne (zaj cia grupowe)
Seminaria rekonwersyjne (zaj cia grupowe) były wst pnym elementem pomocy
rekonwersyjnej, których celem było zapoznanie ołnierzy zawodowych i byłych ołnierzy
zawodowych z resortowym systemem pomocy oraz przysługuj cymi im uprawnieniami
wynikaj cymi w zwi zku ze zwolnieniem z zawodowej słu by wojskowej, wsparcie
psychiczne, a tak e udzielenie porad indywidualnych w zakresie reorientacji zawodowej.
b) doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe jest form specjalistycznej pomocy ołnierzom zawodowym w
podejmowaniu decyzji zwi zanych z wyborem zawodu i miejsca zatrudnienia. W ramach

16
17
18

19

Dz. U. Nr 10, poz. 55 ze zm.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych oraz niektórych ustaw
(Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44).
ołnierz zawodowy zwolniony z zawodowej słu by wojskowej z powodu:
1) orzeczenia przez wojskow komisj lekarsk niezdolno ci do zawodowej słu by wojskowej,
2) upływu terminu zako czenia słu by okre lonego w kontrakcie, je eli ołnierz pełnił słu b co najmniej przez okres
trwania dwóch kontraktów,
3) upływu terminu wypowiedzenia stosunku słu bowego dokonanego przez ołnierza zawodowego lub wła ciwy organ
wojskowy, z wyj tkiem przypadku wypowiedzenia stosunku słu bowego przez ołnierza w okresie słu by
obowi zkowej,
4) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu wysługi lat i osi gni cia wieku, o którym mowa w art. 76 ust.
1 pkt 1,
5) wyra enia przez ołnierza w słu bie stałej zgody na zwolnienie z zawodowej słu by wojskowej, w przypadku
okre lonym w art. 76 ust. 3
Dz. U. Nr 63, poz. 398 ze zm.
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doradztwa zawodowego ołnierz zawodowy mo e uczestniczy w szkoleniach oraz korzysta
z usług Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej i o rodków aktywizacji zawodowej.
c) przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie
Przyuczenie do zawodu, ma na celu uzyskanie minimum przygotowania zawodowego,
niezb dnego do wykonywania danego zawodu. Przekwalifikowanie zawodowe polega na
zmianie posiadanych kwalifikacji zawodowych na inne, w celu wykonywania nowego
zawodu lub podwy szenie poziomu dotychczasowych kwalifikacji w ramach tego samego
zawodu.
d) praktyki zawodowe
W czasie wypowiedzenia stosunku słu bowego ołnierz zawodowy wykonuj c prac
nabywa umiej tno ci niezb dnych do podj cia zatrudnienia po zwolnieniu ze słu by
wojskowej.
e) po rednictwo pracy.
Po rednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom
poszukuj cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w
znalezieniu odpowiednich pracowników20.
Przepis zawarty w § 11 ust. 4 rozporz dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11
czerwca 1997 r., pozostawiał ołnierzowi swobod wyboru o rodka szkoleniowego, w którym
miał on odbywa szkolenie indywidualne. Zgodnie z § 13 organ wojskowy, za zgod
Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej pokrywał ołnierzowi zawodowemu cz
lub
cało kosztów szkolenia na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez instytucj
szkol c . Zał cznik nr 2 do niniejszego rozporz dzenia okre lał maksymalne wysoko ci
nale no ci z tytułu zwrotu kosztów szkolenia w zale no ci od powodu zwolnienia ołnierza
uprawnionego do pomocy rekonwersyjnej.
Przepisy dotycz ce wiadczenia po rednictwa pracy przez organy wojskowe okre lone
w § 16 rozporz dzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r., które
zobowi zywały organy wojskowe do prowadzenia po rednictwa pracy w ramach rekonwersji,
były niezgodne z ustaw o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia
1994 r.21. Zgodnie z art. 12 tej ustawy po rednictwo pracy polegaj ce na udzielaniu pomocy
bezrobotnym i innym osobom poszukuj cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników wykonywane było nieodpłatnie
przez rejonowe urz dy pracy. Podmioty prowadz ce działalno gospodarcz lub statutow
w zakresie po rednictwa pracy inne ni urz dy pracy, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, mogły wiadczy po rednictwo pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zgodnie z art.
20

Art. 12. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 514 ze zm.).
21
Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
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65 ust. 1 omawianej ustawy prowadzenie po rednictwa pracy bez wymaganego upowa nienia
podlegało karze grzywny. wiadczenie po rednictwa pracy przewidzianego w rozporz dzeniu
Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. bez wpisania organów rekonwersji do
rejestru agencji zatrudnienia podlegało zatem ww. karze.
Wy ej opisana niezgodno z ustaw przepisów wykonawczych obowi zuj cych w
MON w zakresie po rednictwa pracy została zniesiona dopiero 1 listopada 2005 r., kiedy to
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy22,
uchylaj cej ustaw z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, w
art. 35 zmienionym przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.23 wprowadzony został
przepis, e z dniem 1 listopada 2005 r. po rednictwo pracy (...) wykonuj równie
wyspecjalizowane organy wojskowe, o których mowa w przepisach o słu bie wojskowej
ołnierzy zawodowych. W ocenie NIK, wydanie i utrzymywanie przez Ministra Obrony
Narodowej przez 8 lat przepisów niezgodnych z ustaw było działaniem nielegalnym i
wysoce nagannym.
Podstawowym aktem w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia ołnierzy oraz ich
aktywizacji zawodowej była ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta definiowała ołnierzy rezerwy jako osoby zwolnione
z zawodowej słu by wojskowej w wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy nie nabyli uprawnie do wiadcze emerytalno-rentowych w pełnej
wysoko ci. Z wymienionych w ustawie form przeciwdziałania bezrobociu mogli korzysta
ołnierze niezatrudnieni i niewykonuj cy innej pracy zarobkowej, zdolni i gotowi do podj cia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowi zuj cego w danym zawodzie lub słu bie
oraz zarejestrowani we wła ciwym dla miejsca zameldowania powiatowym urz dzie pracy.
W dniu 1 lipca 2004 r. i weszła w ycie nowa ustawa o słu bie wojskowej ołnierzy
zawodowych z dnia 11 wrze nia 2003 r.24, w my l której do pomocy rekonwersyjnej
uprawnieni s ołnierze zawodowi wymienieni w ustawie25. ołnierze ci, w okresie dwóch lat
od dnia zwolnienia z zawodowej słu by wojskowej, mog korzysta z pomocy w zakresie
22

Dz. U. Nr 99, poz.1001 ze zm.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.164.1366).
24
Dz. U. Nr 179, poz.1750 ze zm., równocze nie straciła moc ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o słu bie wojskowej
ołnierzy zawodowych.
25
Art. 119. 1. ołnierz zwolniony z zawodowej słu by wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, 9 lit. b i
pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5, korzysta z pierwsze stwa w zatrudnieniu, w szczególno ci w administracji publicznej oraz na
stanowiskach pracy zwi zanych z obronno ci kraju.
Art. 111. ołnierza zawodowego zwalnia si z zawodowej słu by wojskowej wskutek: (…)
3) ustalenia przez wojskow komisj lekarsk niezdolno ci do słu by;
8) upływu czasu okre lonego w kontrakcie, je eli nie nast pi zawarcie kolejnego kontraktu;
9) upływu terminu wypowiedzenia stosunku słu bowego zawodowej słu by wojskowej dokonanego przez:
b) wła ciwy organ;
10) niewyznaczenia na stanowisko słu bowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej; (…)
Art. 112. ołnierza zawodowego mo na zwolni z zawodowej słu by wojskowej wskutek: (…)
3) niewyznaczenia na stanowisko słu bowe na kolejn kadencj ;
4) otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w okresowej opinii słu bowej;
23

5) zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemn zgod
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przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub po rednictwa pracy, udzielanej przez
wła ciwe organy. Ponadto ołnierze zwolnieni z zawodowej słu by wojskowej przed 1 lipca
2004 r., którym na podstawie poprzedniej ustawy o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych
przysługiwało prawo do pomocy rekonwersyjnej mogli z niej korzysta do 31 grudnia 2005 r.
Powołana wy ej ustawa, w odró nieniu od poprzedniej, pozbawia pomocy tych ołnierzy,
którzy sami zło yli wypowiedzenie stosunku słu bowego zawodowej słu by wojskowej oraz
wprowadza mo liwo korzystania z pomocy rekonwersyjnej przez ołnierzy zawodowych
b d cych w okresie wypowiedzenia stosunku słu bowego dokonanego przez wła ciwy organ.
Szczegółowe warunki i tryb korzystania przez ołnierzy zawodowych z omówionych
wy ej uprawnie okre lone zostały w rozporz dzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia
7 czerwca 2004 r.26 wydanym na podstawie upowa nienia zawartego w art. 120 ust. 4
powołanej ustawy o słu bie wojskowej

ołnierzy zawodowych. Rozporz dzenie to nie

uwzgl dniało zasady szczególnego traktowania ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by
wojskowej ze wzgl du na zmiany organizacyjne i nie posiadaj cych uprawnie emerytalnych
lub rentowych, okre lonej w powołanym wy ej art. 120 ust. 4 ustawy o słu bie wojskowej
ołnierzy zawodowych.
W ocenie NIK nieuwzgl dnienie powy szej zasady w rozporz dzeniu było działaniem
niezgodnym z prawem, poniewa wspomniana zasada miała dotyczy (zgodnie z art. 114 ust.
2 powołanej ustawy) ołnierzy zwolnionych wskutek rozformowania jednostek, zmniejszenia
stanu etatowego lub likwidacji stanowiska słu bowego zajmowanego przez ołnierza – co w
warunkach restrukturyzacji Sił Zbrojnych jest cz sto zachodz cym zjawiskiem.
W omawianym rozporz dzeniu, podobnie jak w poprzednim nie wprowadzono
wymogu dokumentowania przez

ołnierza faktu uko czenia szkolenia w ramach

otrzymywanej pomocy rekonwersyjnej, co prowadziło do nieprawidłowo ci27 oraz
uniemo liwiało ocen

efektywno ci tej formy

wiadcze . W ocenie NIK Ministerstwo

Obrony Narodowej nie zadbało w tym przypadku o stworzenie odpowiednich warunków do
korzystania z pomocy rekonwersyjnej.
Na podstawie upowa nienia zawartego w art. 119 ust. 3 ustawy o słu bie wojskowej
ołnierzy zawodowych, Prezes Rady Ministrów w rozporz dzeniu z dnia 27 lutego 2004 r.28
okre lił stanowiska zwi zane z obronno ci kraju. Paragraf 3 ust.1 rozporz dzenia nało ył na
szefów wojewódzkich sztabów wojskowych obowi zek prowadzenia wykazów stanowisk
pracy zwi zanych z obronno ci

kraju w celu zagwarantowania zatrudnienia byłym

ołnierzom zawodowym. Przepisy te nie obligowały jednak podmiotów, o których mowa w

26

27
28

Dz. U. Nr 147, poz.1549.

opisane w pkt. 3.2.3 (przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie)

Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy zwi zanych z obronno ci
kraju (Dz. U. Nr 35, poz.310)
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§ 2 ust. 229, do przedkładania szefom WSzW informacji o wolnych stanowiskach zwi zanych
z obronno ci kraju.
Na podstawie upowa nienia zawartego w art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
1970 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych minister wła ciwy do spraw pracy,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej miał okre li w drodze rozporz dzenia,
szczegółowe warunki i tryb kierowania byłych
stanowiskach pracy zwi zanych z obronno ci

ołnierzy zawodowych do pracy na

kraju. Przepisy wykonawcze wydane na

podstawie omawianej ustawy pozostawały w mocy do czasu zast pienia ich przepisami
wydanymi na podstawie tej ustawy, nie dłu ej jednak ni do dnia 30 czerwca 2005 r. W
styczniu 2004 r. Minister Gospodarki i Pracy (MGiP) zwrócił si do Ministra Obrony
Narodowej o rozwa enie potrzeby wyst pienia ze stosownym wnioskiem legislacyjnym,
maj cym na celu zmian ww. art. 119 ustawy z dnia 11 wrze nia 2003 r. W uzasadnieniu
MGiP wskazał, e powołany wy ej art. 119 jest przepisem niekonstytucyjnym, a regulacja
prawna w nim zawarta jest nieuzasadniona i niesprawiedliwa ze społecznego punktu
widzenia, poniewa preferuje okre lon grup

społeczn w sytuacji gł bokiego deficytu

miejsc pracy. MGiP nie podj ł jednak czynno ci maj cych na celu uznanie kwestionowanego
przepisu za niekonstytucyjny, ani te nie zrealizował upowa nienia, o którym mowa, pomimo
e Minister Obrony Narodowej przygotował projekt odno nego rozporz dzenia. Działania
Ministra Obrony Narodowej maj ce na celu wydanie wymienionego rozporz dzenia nie
29

2. Stanowiskami, o których mowa w ust. 1, s stanowiska od inspektora, referenta (równorz dnego) do dyrektora
departamentu lub innej komórki organizacyjnej (równorz dnego) wł cznie, wyst puj ce w nast puj cych instytucjach:
1) w administracji publicznej, a w szczególno ci w:
a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) urz dach obsługuj cych ministrów, przewodnicz cych komitetów, którzy wchodz w skład Rady Ministrów, oraz
urz dach centralnych organów administracji rz dowej,
c) urz dach wojewódzkich oraz urz dach stanowi cych aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej
administracji rz dowej,
d) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowi cych aparat pomocniczy kierowników
zespolonych słu b, inspekcji i stra y wojewódzkich oraz powiatowych, chyba e odr bne przepisy stanowi inaczej,
e) urz dach gmin, starostwach powiatowych i urz dach marszałkowskich,
f) jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów,
przewodnicz cych komitetów, którzy wchodz w skład Rady Ministrów, centralne organy administracji rz dowej,
wojewodów, organy niezespolonej administracji rz dowej, kierowników zespolonych słu b, inspekcji i stra y
wojewódzkich oraz powiatowych, a tak e organy samorz du terytorialnego,
g) jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rz dowej lub organ samorz du terytorialnego jest
organem zało ycielskim;
2) w innych ni wymienione w pkt 1 instytucjach - stanowiska b d ce samodzielnymi stanowiskami pracy do spraw
obronnych oraz inne stanowiska pracy zwi zane z działalno ci na rzecz obronno ci, w tym równie stanowiska:
a) specjalistów do spraw lotniskowych i kierowania ruchem lotniczym - w jednostkach organizacyjnych lotnictwa
cywilnego,
b) w wojewódzkich, powiatowych i gminnych komórkach do spraw zarz dzania kryzysowego,
c) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - zwi zane z utrzymaniem rezerw artykułów sanitarnych i działalno ci
na rzecz obronno ci kraju,
d) w s dach powszechnych, prokuraturze i Słu bie Wi ziennej,
e) u przedsi biorców realizuj cych zadania obronne, nało one na nich na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach;
3) w jednostkach organizacyjnych podporz dkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w
przedsi biorstwach pa stwowych, dla których jest on organem zało ycielskim, oraz w komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyj tkiem stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi.
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okazały si skuteczne, poniewa nie wyczerpały wszystkich dost pnych mu mo liwo ci, na
przykład formalnego wyst pienia do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygni cie sporu w tej
sprawie.
Ministerstwo Obrony Narodowej nie wykazało inicjatywy na rzecz aktualizacji art. 21
ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o słu bie cywilnej30, który regulował zasady naboru
kandydatów do korpusu słu by cywilnej z uwzgl dnieniem pierwsze stwa zatrudniania
w korpusie słu by cywilnej na stanowiska pracy zwi zane z obronno ci kraju byłych
ołnierzy zawodowych31. Aktualizacja była konieczna z uwagi na uchwalenie nowej ustawy
o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych, w której w art. 119, a nie jak poprzednio w art.
88 (do którego odwołuje si ustawa o słu bie cywilnej) okre lono powody zwolnienia
ołnierza z zawodowej słu by wojskowej. Ministerstwo nie podj ło tak e inicjatywy
w sprawie zmiany art. 28 pkt 2 i 3 ustawy o słu bie cywilnej, aby umo liwi byłym
ołnierzom zawodowym, którzy wykonywali obowi zki na stanowiskach okre lonych w art. 2
ww. ustawy, zwolnienie z wymogu dwuletniego sta u jako warunku dopuszczenia do
post powania kwalifikacyjnego.

3.2. Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Struktura rekonwersji kadr
Pomoc rekonwersyjn dla byłych ołnierzy zawodowych oraz ołnierzy zwalnianych
z zawodowej słu by wojskowej realizowały powołane rozporz dzeniem Ministra Obrony
Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r.32 wyspecjalizowane organy wojskowe, do których
zaliczono: Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Pracowników Wojska
i Rekonwersji Kadr – dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa
Obrony Narodowej; dyrektora Biura do Spraw Rekonwersji Kadr; dowódców rodzajów Sił
Zbrojnych; dowódców okr gów wojskowych; szefów wojewódzkich sztabów wojskowych
oraz wojskowych komendantów uzupełnie (patrz Schemat 1 w pkt. 5.4).
Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych i okr gów wojskowych realizowali zadania w
wymienionej dziedzinie poprzez pełnomocników, natomiast przy Departamencie Kadr
i Szkolnictwa Wojskowego MON utworzone zostało Wojskowe Centrum Aktywizacji
Zawodowej.

30

Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
Od dnia wej cia w ycie ustawy z 11 wrze nia 2003 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych stało si nieaktualne
odesłanie z art. 21. ust 3 ww. ustawy o słu bie cywilnej do art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o słu bie
wojskowej ołnierzy zawodowych.
32
Dz. U. Nr 63, poz. 398 (tekst pierwotny).
31
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Po

kilkukrotnych

zmianach

organizacyjnych

wprowadzanych

decyzjami,

33

zarz dzeniami oraz rozporz dzeniami Ministra Obrony Narodowej , w dniu 30 czerwca
2005 r. do wyspecjalizowanych organów wojskowych wła ciwych w zakresie udzielania
pomocy rekonwersyjnej zaliczono: Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, dowódców
rodzajów Sił Zbrojnych, dowódców okr gów wojskowych, dowódców korpusów,
komendantów szkół, szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, dowódców garnizonów
oraz wojskowych komendantów uzupełnie . Wskazani wy ej dowódcy oraz szefowie,
z wyj tkiem wojskowych komendantów uzupełnie , udzielali pomocy rekonwersyjnej za
po rednictwem swoich pełnomocników. Ponadto dowódcy rodzajów sił zbrojnych wyznaczyli
w podległych jednostkach (instytucjach) nieetatowych pełnomocników ds. rekonwersji kadr.
Na dzie 30 czerwca 2005 r. na 80 stanowisk struktur rekonwersji obsadzonych było 78
(97%) stanowisk, w tym 76 (97%) zatrudnionych osób posiadało wymagane wykształcenie.
Struktur organizacyjn rekonwersji w SZ RP (na dzie 30 czerwca 2005 r.) przedstawia
schemat nr 1 (zał cznik nr 5.4).
Cz ste zmiany organizacyjne dotycz ce organów rekonwersji nie sprzyjały, w ocenie
NIK, dobremu zarz dzaniu działalno ci prowadzon w omawianej dziedzinie.
Rozbudowane struktury organów rekonwersji teoretycznie umo liwiaj

ołnierzom

zawodowym szeroki dost p do wyczerpuj cej informacji o zakresie udzielanej pomocy
rekonwersyjnej oraz uzyskiwanie pomocy w takiej formie jaka jest najbardziej korzystna
i efektywna dla zainteresowanych. W praktyce jednak, wielo
za działalno

podmiotów odpowiedzialnych

rekonwersyjn powoduje nakładanie si cz ci zakresów odpowiedzialno ci

i wynikaj cych z nich obowi zków, co powoduje z kolei uchylanie si niektórych organów
(szczególnie wówczas, gdy nie s

one obsadzone przez pracowników etatowych) od

wykonywania zada w omawianej dziedzinie, albo przeciwnie – obejmowanie wsparciem
rekonwersyjnym osób nieuprawnionych ( wiadczenie usług w zakresie doradztwa
zawodowego członkom rodzin ołnierzy zawodowych).
Dyrektor Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej (WCAZ) był organem
wykonawczym Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Rekonwersji, a kierownicy
(czterech) o rodków aktywizacji zawodowej (OAZ) byli organami wykonawczymi
dowódców okr gów wojskowych. WCAZ i OAZ-y

wiadczyły pomoc rekonwersyjn

w formach okre lonych w powołanych rozporz dzeniach Ministra Obrony Narodowej z dnia
33

Zarz dzenie nr PF 14/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego1998 r. (nie publikowane); zarz dzenie Nr Z34/MON z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Rozk.
MON poz. 57); decyzja nr 74/MON z dnia 9 maja 2000 r.; decyzja MON nr 73/Org./DSS z dnia 1 sierpnia 2001 r. w
sprawie zmian w strukturach rekonwersji kadr; rozkaz szefa Sztabu Generalnego WP nr 366/Org./P5 z dnia 17 wrze nia
2001 r. w sprawie zmian w strukturach rekonwersji kadr; rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2002
r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania ... (Dz. U. Nr 73, poz. 669) oraz rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu korzystania przez ołnierzy zawodowych i byłych ołnierzy zawodowych z pomocy w
zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub po rednictwa pracy.
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11 czerwca 1997 r.34 oraz z dnia 7 czerwca 2004 r.35. W ocenie NIK jedynie te spo ród
organów rekonwersji w sposób wła ciwy wykonywały swoje zadania, szczególnie dotycz ce
organizacji i prowadzenia seminariów rekonwersyjnych (porad grupowych), doradztwa
zawodowego oraz obsługi informacyjnej i organizacyjnej przekwalifikowania i/lub
przyuczenia zawodowego.

3.2.2. Formy pomocy rekonwersyjnej
Komórk organizacyjn wła ciw do okre lania celów i kierunków rekonwersji kadr
w wojsku jest Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON. W kontrolowanym
okresie w Ministerstwie Obrony Narodowej nie opracowano propozycji kierunków resortowej
polityki społeczno-zawodowej, pomimo i zadanie to uj te było w zakresach działania DSSiR
MON wprowadzonych decyzjami Dyrektora Generalnego MON Nr 12 z dnia 9 maja 2002 r. i
Nr 49 z dnia 19 pa dziernika 2004 r. Dopiero w trakcie kontroli (7 pa dziernika 2005 r.)
dyrektor Departamentu przesłał do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds.
Strategicznego Przegl du Obronnego propozycje wyznaczaj ce kierunki resortowej polityki
społeczno-zawodowej

(m.in.

dotycz ce

nowego

systemu

organizacyjnego

rekonwersji kadr, zmian umo liwiaj cych obj cie działalno ci rekonwersyjn

struktur

ołnierzy co

najmniej trzy lata przed zwolnieniem z zawodowej słu by wojskowej oraz uznawanie
dyplomów wojskowych na cywilnym rynku pracy). Nale y podkre li , e propozycje o
bardzo zbli onej tre ci Szef Oddziału Rekonwersji Kadr (ORK) w DSSiR MON otrzymał od
pełnomocników dowódców rodzajów Sił Zbrojnych ds. rekonwersji ju w styczniu 2004 r.
W trakcie kontroli Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji wyst pił o
zmian zapisów w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o słu bie cywilnej, o których mowa na
stronie 19.
Minister Obrony Narodowej podj ł działania maj ce na celu wprowadzenie przepisów
o uznawaniu uprawnie pilotów wojskowych w lotnictwie cywilnym. Działania te okazały si
jednak nieskuteczne, poniewa

uznawanie wymienionych uprawnie

wymaga zmian w

programach kształcenia i szkolenia pilotów wojskowych, o co Minister nie zadbał. W
zwi zku z powy szym, trudno ci w podj ciu pracy przez odchodz cych z Sił Zbrojnych
pilotów wojskowych do dnia zako czenia kontroli nie zostały usuni te.
W okresie 2001- I półrocze 2005 zwolniono z zawodowej słu by wojskowej 22.671
osób, z czego uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej było 19.563 ołnierzy, tj. 86,3%
ogółu zwolnionych. Do organów rekonwersji z wnioskami dotycz cymi poszukiwania pracy
zwróciło si 9.870 osób, tj. 50,5% ołnierzy uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej.
34
35

Dz. U. Nr 63, poz. 398 ze zm.
Dz. U. Nr 147, poz. 1549.
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Zatrudnionych zostało 4.618 osób, tj. 46,8% ołnierzy składaj cych wnioski, w tym 1.537
osób zostało zatrudnionych w wyniku udziału w targach i giełdach pracy. Jak wyja nił
dyrektor Departamentu „(…) jest to liczba faktycznie zatrudnionych byłych

ołnierzy

zawodowych przez struktury rekonwersji kadr. Nie obejmuje ona wszystkich, którzy podj li
zatrudnienie po skorzystaniu m.in. z przekwalifikowania zawodowego finansowanego przez
MON, gdy nie ma obowi zku o fakcie podj cia pracy powiadamiania organów rekonwersji”.
Organy rekonwersji nie wypracowały mechanizmów pozwalaj cych obiektywnie
oceni efekty podejmowanych działa rekonwersyjnych, nie podejmowały tak e dora nych
działa maj cych na celu sprawdzenie skuteczno ci przedsi wzi

realizowanych w ramach

poszczególnych form pomocy rekonwersyjnej. NIK ocenia jako nierzetelno

brak

mechanizmu oceny efektywno ci działa rekonwersyjnych.
Za zaniedbania w opisanym zakresie odpowiedzialno

ponosz

Pełnomocnicy

Ministra Obrony Narodowej do Spraw Rekonwersji Kadr – dyrektorzy DSSiR MON pełni cy
funkcje w okresie obj tym kontrol .

3.2.3. Realizacja poszczególnych form pomocy rekonwersyjnej
wiadczenia udzielane w ramach poszczególnych form pomocy rekonwersyjnej
przedstawiały si nast puj co:
a) seminarium rekonwersyjne (zaj cia grupowe)
W ramach tej formy pomocy WCAZ i OAZ organizowały spotkania (stacjonarne b d
wyjazdowe) z

ołnierzami zawodowymi przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli

pracodawców, instytucji szkoleniowych, powiatowych urz dów pracy oraz centrów
informacji i planowania kariery zawodowej. Spotkania organizowane były z inicjatywy
WCAZ i OAZ b d

na wniosek dowódców jednostek wojskowych. W kontrolowanym

okresie z tej formy szkolenia skorzystało zaledwie 6,3% uprawnionych ołnierzy. Liczb osób
korzystaj cych w kontrolowanym okresie z seminariów rekonwersyjnych przedstawiono w
tabeli nr 2 (zał cznik 5.4)
Przyczynami niskiego poziomu uczestnictwa w seminariach był fakt organizowania
ich w nadmiernie długim czasie (2-3 dni) oraz w miejscowo ciach poza garnizonem, w
którym zamieszkiwali zainteresowani ołnierze. Bior c pod uwag bardzo nisk frekwencj
NIK oceniła negatywnie efektywno

tej formy pomocy rekonwersyjnej.

b) doradztwo zawodowe
W ramach doradztwa zawodowego udzielano porad indywidualnych, grupowych,
telefonicznych, prowadzono dy ury w jednostkach oraz prowadzono szkolenie kadry
w jednostkach, a tak e okre lano predyspozycje psychoosobowe zwalnianych ołnierzy.
WCAZ oraz OAZ-y pomagały m.in. w wyborze kierunku przekwalifikowania lub
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przyuczenia do zawodu, uczyły praktycznych metod poszukiwania zatrudnienia, umiej tno ci
wykorzystania ró nych

ródeł informacji o wolnych miejscach pracy, tworzenia planu

poszukiwania pracy oraz korzystania z usług wyspecjalizowanych instytucji po rednictwa
pracy, przygotowywania dokumentów niezb dnych przy poszukiwaniu zatrudnienia, a
zwłaszcza: yciorysu zawodowego, listu motywacyjnego, podania o prac oraz kontaktowania
si i prowadzenia rozmowy z pracodawc .
Na szczeblu jednostki wojskowej realizowane były porady indywidualne, udzielane
przez

wyznaczonych

rozkazami

dowódców

jednostek

nieetatowych

pracowników

rekonwersji. Z danych b d cych w dyspozycji DSSiR MON wynikało, e w latach 2001-2005
(I półrocze) udzielono 79.392 porad

ołnierzom zawodowych i byłym

ołnierzom

zawodowym oraz nieuprawnionym do pomocy rekonwersyjnej członkom ich rodzin, podczas
gdy w tym okresie liczba uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej wynosiła 19.563 osoby.
W zwi zku z obj ciem doradztwem zawodowym innych grup osób, Departament nie posiadał
danych

dotycz cych

faktycznej

liczby

ołnierzy

zawodowych,

którzy

skorzystali

z przedmiotowej formy pomocy. Liczby osób korzystaj cych w kontrolowanym okresie
z doradztwa zawodowego zostały przedstawione w tabeli nr 2 (zał cznik 5.4).
W ocenie NIK stosowanie omawianej formy pomocy rekonwersyjnej jest szczególnie
korzystne, a du a liczba beneficjentów korzystaj cych z niej, poszerzona o grup osób
niewskazanych w przepisach jako uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej wskazuje na
du

popularno

i efektywno

tej formy pomocy.

c) przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie
Rozporz dzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 czerwca 1997 r. oraz 7 czerwca
2004 r. stanowiły, i

ołnierz zawodowy mo e korzysta , nieodpłatnie lub cz ciowo

odpłatnie, z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania zawodowego, realizowanych w
formie krótkoterminowych i długoterminowych szkole grupowych lub indywidualnych w
wojskowych lub innych o rodkach szkolenia. Liczby zło onych wniosków o udzielenie
pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawarto w tabeli nr 3 (zał cznik 5.4).
W kontrolowanym okresie zło ono 6.878 wniosków o refundacj kosztów szkolenia
lub o sfinansowanie szkolenia, z czego rozpatrzono pozytywnie 6.679 wniosków, tj. 97%
ogółu. Najwi ksze zainteresowanie t

form

pomocy wyst piło w latach 2003-2004,

w których zło ono odpowiednio 1.891 i 2.301 wniosków, przy czym w 2003 r., w stosunku
do 2002 r., ilo

zło onych wniosków wzrosła o 110%. Realizacja przekwalifikowania

odbywała si poprzez indywidualny wybór przez byłego ołnierza zawodowego o rodka
szkolenia, w którym odbywał on przeszkolenie. Wybierane przez byłych ołnierzy kierunki
przekwalifikowa przedstawia tabela nr 2 (zał cznik 5.4). Z 6.679 (97% cało ci) pozytywnie
rozpatrzonych wniosków 2.091 (31%) dotyczyło przekwalifikowania na agenta ochrony
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mienia i osób, 1.093 (16%) wnioski dotyczyły kursów prawa jazdy, 885 (13%) nauki j zyków
obcych, 422 (6%) studiów podyplomowych, 239 (4%) studiów magisterskich, 113 (2%)
studiów licencjackich, natomiast 1.836 (28%) wniosków dotyczyło

innych form

przekwalifikowania.
W latach 2001-2004 (I półrocze) Dyrektor DSSiR wydał 4.864 decyzje przyznaj ce
pomoc rekonwersyjn , na ł czn kwot 9.699.632 zł. W wyniku analizy losowo wybranych
486 decyzji, (tj. 10,0% wszystkich) na ł czn kwot 864.437 zł – stwierdzono, i Dyrektor
DSSiR MON wydał 82 decyzje (tj. 17,0% sprawdzonych decyzji) na ł czn kwot 108.684 zł
(tj. 12,5% kwoty sprawdzonych decyzji) z naruszeniem postanowie rozporz dzenia Ministra
Obrony Narodowej z 11 czerwca 1997 r.
W okresie od 1 lipca 2004 r. (tj. od dnia wej cia w ycie ustawy z dnia 11 wrze nia
2003 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych36 oraz rozporz dzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r.) do 30 czerwca 2005 r. wydano 1.975 decyzji, z czego
sprawdzone zostały 203 losowo wybrane decyzje (tj. 10,3%) na ł czn kwot 258.989 zł. 86
decyzji (tj. 42,4% ogółu sprawdzonych decyzji) na ł czn kwot 132.746 zł (51,2% kwoty
sprawdzonych decyzji) zawierało bł dy37, stanowi ce naruszenie ustawy o słu bie zawodowej
ołnierzy zawodowych i/lub kodeksu post powania administracyjnego38. Ponadto wszystkie
sprawdzone decyzje nie zawierały proceduralnej podstawy prawnej upowa niaj cej
Pełnomocnika MON ds. Rekonwersji Kadr do wydawania ww. decyzji, podczas gdy
obowi zek taki wynika z art. 107 k.p.a.
Wydatki na przyznane wiadczenia, na podstawie wi
MON ds. Rekonwersji Kadr, ponosz

cych decyzji Pełnomocnika

szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych

(zgodnie z systemem obowi zuj cym od 1 lipca 2004 r.). W ocenie NIK taki podział
kompetencji – wydawanie decyzji administracyjnych przez jednego urz dnika i ich realizacja
(wydatkowanie rodków) przez inny organ powodował,

e organ dokonuj cy wypłaty,

pomimo stwierdzenia, e decyzja była wydana z ra cym naruszeniem prawa materialnego,
decyzj t realizował.
W kontrolowanym okresie pełnomocnicy

Ministra Obrony Narodowej ds.

Rekonwersji Kadr – dyrektorzy Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji nie
wypracowali skutecznego mechanizmu nadzoru wykorzystania rodków przeznaczonych na
przekwalifikowanie zawodowe byłych

ołnierzy zawodowych, zarówno na etapie ich

przyznawania jak i rozlicze z usługodawcami. Wskutek powy szego na ka dym szczeblu
struktur rekonwersji brakowało rozeznania ile osób faktycznie uko czyło kursy.

36

Dz. U. Nr 179, poz. 1750.
13 decyzji spo ród 86 zawiera dwie lub wi cej kategorii bł dów.
38
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.).
37
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Konsekwencj braku odpowiedniego nadzoru były tak e przypadki odebrania od firmy
prowadz cej szkolenie rodków przekazanych przez WSzW bezpo rednio przez ołnierza
zawodowego i przywłaszczenia sobie tych rodków, po tym, jak zrezygnował on z dalszego
uczestnictwa w kursie (WSzW w Bydgoszczy). Innym przypadkiem było zaakceptowanie do
wypłaty przez dyrektora DSSiR MON (w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca
2004 r.) 73 faktur na ł czn kwot 166.480 zł. na rzecz firmy Centrum Samokształceniowe
„ASSEDO” sprzedaj cej byłym
obcych metod

ołnierzom zawodowym urz dzenia do nauki j zyków

„SITA”. Jak ustaliła przeprowadzona na zlecenie Delegatury NIK

w Olsztynie, kontrola Urz du Skarbowego w siedzibie ww. firmy b d cej przedstawicielem
firmy SITA Spółka z o.o. w Warszawie, urz dzenie do nauki j zyków obcych systemem
SITA dla ołnierzy korzystaj cych z pomocy rekonwersyjnej kosztowało o 1.067 zł. (119,5%)
wi cej ni płaciła za nie osoba nie korzystaj ca z pomocy rekonwersyjnej (odpowiednio 1.960
zł i 893 zł).
W ocenie NIK, na powstałe nieprawidłowo ci stwierdzone w działalno ci DSSiR
MON wpływ miało niedocenienie, przez kolejnych dyrektorów Departamentu, wagi
realizowanych zada przez Oddział Rekonwersji Kadr wchodz cy w skład Departamentu,
czego wynikiem było oddelegowanie, od 2002 r., do prac w innych oddziałach 2 osób (1 z
wykształceniem prawniczym). Wobec czego z 7 osobowej obsady ORK tylko 5 osób
realizowało zadania zwi zane z rekonwersj , w tym zaledwie 2 osoby (bez wykształcenia
prawniczego) przygotowywały projekty decyzji administracyjnych o przyznaniu pomocy
rekonwersyjnej.
W ocenie NIK, nauka przy u yciu urz dze SITA nie spełnia kryteriów szkolenia, lecz
jest w istocie samokształceniem z wykorzystaniem sprz tu technicznego, a zatem nie wchodzi
w zakres działa rekonwersyjnych, które mog by finansowane ze rodków bud etowych.
NIK uwa a wydatkowanie rodków na urz dzenia do nauki j zyków obcych metod SITA za
działanie niegospodarne i nielegalne.
W pi ciu na sze

kontrolowanych WSzW (Bydgoszczy, Gda sku, Krakowie,

Olsztynie, Warszawie) stwierdzono nieprawidłowo ci dotycz ce nierzetelnego rozliczania
wydatków zwi zanych z przekwalifikowaniem byłych ołnierzy zawodowych. Instytucje
prowadz ce szkolenia dostosowywały warto

faktur i rachunków za szkolenia do wielko ci

rodków finansowych przyznanych byłym ołnierzom zawodowym decyzjami Pełnomocnika
Ministra Obrony Narodowej ds. Rekonwersji Kadr (WSzW w Bydgoszczy i Krakowie).
Kolejn nieprawidłowo ci było wydatkowanie przez WSzW w Bydgoszczy rodków
finansowych na pokrycie kosztów zakwaterowania byłych ołnierzy zawodowych w kwocie
41.350 zł za okres w którym ołnierze ci nie korzystali z noclegów. Dotyczyło to szkolenia
zorganizowanego przez Studium Ochrony i Usług Detektywistycznych „Absolwent”.
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Najwy sza Izba Kontroli uznała sfinansowanie wymienionego wydatku za nielegalne i
niegospodarne
d) praktyki zawodowe
Ta forma pomocy rekonwersyjnej przewidziana jest wył cznie dla

ołnierzy

zawodowych w okresie wypowiedzenia stosunku słu bowego. ołnierz zawodowy za zgod
dowódcy jednostki, mo e na podstawie decyzji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej
zosta skierowany na praktyk zawodow niezb dn do uzyskania zatrudnienia. Praktyka
mo e trwa do sze ciu miesi cy pod warunkiem jej zako czenia przed dniem zwolnienia
ołnierza ze słu by. Zainteresowany t form pomocy ołnierz zawodowy sam poszukuje
zakładu pracy, który przyjmie go na praktyk zawodow . W czasie odbywania praktyki
zawodowej ołnierz wiadczy prac na rzecz innego podmiotu, w którym po jej odbyciu
powinien zosta zatrudniony.
W poszczególnych latach kontrolowanego okresu

ołnierze zawodowi zło yli

nast puj ce liczby wniosków o skierowanie na praktyk zawodow :
Lata

Wyszczególnienie
Liczba wniosków o skierowanie na
praktyk zawodow ,

2001

2002

2003

2004

I półrocze
2005 r.

Razem

2

12

48

31

45

138

Spo ród 138 zło onych wniosków, sprawdzono rozpatrzenie 14 z nich (10%),
stwierdzaj c, i we wszystkich przypadkach wyra ono zgod na odbycie praktyk. Praktyki
trwały od 2 tygodni do 4 miesi cy. Pełnomocnik MON ds. Rekonwersji nie posiadał danych
ilu ołnierzy wyra ało ch

odbycia takiej praktyki, poniewa składano do niego wył cznie te

wnioski, które uzyskały akceptacj

dowódców jednostek wojskowych. W ocenie NIK,

uzale nienie odbycia praktyki zawodowej od zgody dowódcy jednostki wojskowej, w której
ołnierz pełni słu b , mo e w istotny sposób ogranicza t form pomocy, maj c na uwadze
mo liwo

uzasadnienia odmowy potrzebami słu by.

Pełnomocnik MON ds. Rekonwersji nie posiadał danych na temat efektów tej formy
pomocy, tzn. liczby ołnierzy rzeczywi cie zatrudnionych w rezultacie odbycia praktyki
zawodowej, uzasadniaj c to faktem, i istniej ce przepisy nie zobowi zuj go do uzyskiwania
takich danych. W ocenie NIK, ka dy urz dnik jest zobowi zany do oceny efektywno ci
wykonania zada wynikaj cych z jego zakresu obowi zków.
e) po rednictwo pracy
Minister Pracy i Polityki Socjalnej upowa nił w rozporz dzeniu z dnia 14
pa dziernika 1997 r.39 organy wojskowe do prowadzenia po rednictwa pracy wył cznie na
39

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pa dziernika 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
kierowania ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej do pracy na stanowiska pracy zwi zane z obronno ci
kraju (Dz. U. Nr 134, poz. 888 ze zm.)
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stanowiska pracy zwi zane z obronno ci kraju. Organy te prowadziły po rednictwo pracy na
wymienione stanowiska w ograniczonym zakresie, poniewa urz dy cywilne zobowi zane do
przekazywania informacji o takich stanowisk nie realizowały tego obowi zku. W zwi zku
z tym, organy wojskowe nie prowadziły wykazów stanowisk w administracji rz dowej
i samorz dowej zwi zanych z obronno ci , wskutek czego ich działania nie mogły by w
pełni skuteczne, a ich efekty s tylko cz ciowo udokumentowane.
W resorcie obrony narodowej w okresie podlegaj cym kontroli liczba stanowisk
zwi zanych z obronno ci zmieniała si od 35.042 w 2001 r. ulegaj c znacz cemu obni eniu
do 29.950 w 2003 r., a nast pnie zwi kszeniu do 30.359 w 2005 r. Zatrudnienie ołnierzy na
tych stanowiskach wynosiło 5.656 (16,14% ogólnej liczby) w 2001 r., w 2003 r. spadło do
4.894 (16,34% ogólnej liczby), a nast pnie wzrosło do 5,720 (18,84%) w 2005 r. Całkowita
liczba ołnierzy, którzy zostali zatrudnieni w badanym okresie w resorcie obrony narodowej
na wymienionych stanowiskach wyniosła 198 osób, co nie było znacz cym rezultatem
zwa ywszy du

liczb wymienionych stanowisk na poszczególnych szczeblach dowodzenia

i kierowania w resorcie.
W kontrolowanym okresie liczba stanowisk zwi zanych z obronno ci kraju poza
resortem obrony narodowej zwi kszyła si na terenie poszczególnych województw z 3.272 do
3.981, tj. o 709 (21,7%). Liczba byłych

ołnierzy zawodowych zatrudnionych na tych

stanowiskach zwi kszyła si z 871 do 1109, tj. o 238 (o 27%), stanowi c 28% z ogólnej
liczby stanowisk, o których mowa.
Pomimo braku upowa nienia ustawowego, organy wojskowe wła ciwe do udzielania
pomocy rekonwersyjnej prowadziły po rednictwo pracy na ogólnych zasadach na rzecz
byłych ołnierzy na podstawie rozporz dze Ministra Obrony Narodowej40. W zakresach
zada wszystkich organów wojskowych wła ciwych w udzielaniu pomocy rekonwersyjnej
uj to wiadczenie po rednictwa pracy dla byłych ołnierzy zawodowych. Polegało ono m.in.
na gromadzeniu i prowadzeniu bazy danych osób zainteresowanych znalezieniem pracy,
poszukiwaniu ofert pracy odpowiadaj cych oczekiwaniom byłych ołnierzy zawodowych
oraz kojarzeniu ofert z konkretnymi osobami. Oferty pracy pozyskiwano m.in. poprzez
kontakty z Powiatowymi Urz dami Pracy (PUP), kontakty z pracodawcami oraz lokalnymi
agencjami zatrudnienia.
Po rednictwo pracy realizowano tak e poprzez organizowanie, przy współudziale
Wojewódzkich Urz dów Pracy oraz Powiatowych Urz dów Pracy, targów i giełd pracy lub
urz dzanie stoisk rekonwersyjnych na targach pracy. Udział w targach pracy pozwalał
organom wojskowym wyj

z działalno ci obejmuj c po rednictwo pracy poza rodowisko

wojskowe, a tak e nawi zywa
40

kontakty owocuj ce pozyskiwaniem ofert pracy.

Patrz pkt 3.1. Charakterystyka stanu prawnego.
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W kontrolowanym okresie struktury rekonwersji zorganizowały lub współorganizowały 23
targi i giełdy pracy. W działaniach tych szczególnie aktywne i skuteczne było Wojskowe
Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dowództwo Wojsk L dowych oraz terenowe o rodki
aktywizacji zawodowej.
Oprócz okre lonych ww. rozporz dzeniami Ministra Obrony Narodowej form pomocy
rekonwersyjnej, WCAZ oraz o rodki aktywizacji zawodowej (OAZ) udzielały pomocy w
ramach tzw. klubów pracy. Pracownicy struktur rekonwersji byli przeszkoleni do
prowadzenia zaj

jako liderzy klubów pracy. Wojskowe kluby pracy rozpocz ły działalno

w 2002 r., jednak podj te próby zorganizowania klubów pracy w 10 garnizonach zako czyły
si zrealizowaniem pełnego programu klubu tylko w 2 z nich, a w pozostałych nie spotkały
si z dostatecznym zainteresowaniem ze strony byłych ołnierzy zawodowych. Podj te przez
OAZ-y próby organizacji cywilno-wojskowych klubów pracy nie przyniosły oczekiwanych
efektów, gdy wojskowe organy rekonwersji nie posiadały rodków finansowych na ich
wyposa enie w sprz t informatyczny, audio-wizualny, biurowy oraz dydaktyczny, natomiast
pa stwowe urz dy pracy nie były zainteresowane organizacj cywilno-wojskowych klubów
pracy, traktuj c je jako konkurencj w stosunku do własnych działa . Wyj tek stanowi
działaj cy od 2004 r. przy WCAZ wojskowo-cywilny klub pracy zorganizowany wspólnie z
Urz dem Pracy m.st. Warszawy i wyposa ony w ww. sprz t przez miasto.
Kolejn

nowoczesn

form

pomocy rekonwersyjnej jest udział w programach

41

specjalnych . Struktury rekonwersji wspólnie z PUP oraz organizacjami społecznymi
i samorz dowymi opracowywały pogramy aktywizacji zawodowej ołnierzy zawodowych.
Realizacja tych programów mo e by

w znacznej cz ci finansowana z

rodków

pomocowych Unii Europejskiej. Z dziewi ciu opracowanych programów specjalnych, cztery
programy nie zostały przyj te, z powodu nie otrzymania odpowiedniej ilo ci punktów. W
czterech programach warunkiem realizacji było wniesienie wkładu własnego przez organy
rekonwersji w wysoko ci od 1% do 25% warto ci programu (około 500 tys. zł w 2004 r.),
którego wojskowe struktury rekonwersji nie dokonały. Mi dzy innymi dotyczyło to programu
aktywizacji zawodowej rodowisk wojskowych p.t. „Nowa praca dla ciebie”.
Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON nie składał we wła ciwym czasie
wniosków o przydział rodków na udział MON w ww. programach. Najwy sza Izba Kontroli
negatywnie ocenia brak działa

DSSiR MON dotycz cych pozyskania

restrukturyzowanych garnizonów na realizacj

rodków dla

programów specjalnych wspieranych z

funduszy Unii Europejskiej42.
41

Programy specjalne – działania zmierzaj ce do aktywizacji rodowisk byłych ołnierzy zawodowych przy wykorzystaniu
funduszy pomocowych UE.
42
Zgodnie z wymaganiami okre lonymi w decyzjach Ministra Obrony Narodowej Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2002 r.
(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 13) oraz Nr 391/MON z dnia 20 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196) w sprawie
planowania i wykonywania bud etu resortu Obrony Narodowej.
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3.2.4. Finansowanie pomocy rekonwersyjnej w Siłach Zbrojnych RP
W 2001 r. w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych nie wydzielano osobno, w ich
planach finansowych

rodków bud etowych, na działalno

rekonwersyjn

w formie

przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania. Zgodnie z zał cznikiem Nr 14 pkt 4 i 5
Decyzji Bud etowej Ministra Obrony Narodowej na 2001 r. Nr PF/MON z dnia 5 kwietnia
2001 r. wydzielono w bud ecie MON, centralnie kwot 1.143 tys. zł dla Sił Zbrojnych RP
(1.159 tys. po zmianach). Od 2002 r. na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr
19/MON z dnia 24 stycznia 2002 r. rodki na ww. działalno

były planowane w bud etach

poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych i przekazywane do centralnej realizacji przez
Dowództwo Garnizonu Warszawa. Od 1 lipca 2004 r. na mocy rozporz dzenia Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r.

43

realizacja przedmiotowych wydatków

odbywała si poprzez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych. Szefom WSzW b d cym
dysponentami rodków bud etowych III stopnia, rodki finansowe były przekazywane przez
dowódc Wojsk L dowych (DWL d.) jako dysponenta II stopnia, po uprzednim otrzymaniu
tych rodków od pozostałych dowódców poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.
W wyniku wprowadzonej w ci gu roku zmiany systemu finansowania pomocy
rekonwersyjnej, stwierdzono i w II półroczu 2004 r. wyst piło nieterminowe przekazywanie
rodków finansowych na działalno

rekonwersyjn w szczególno ci przez Dowództwo Sił

Powietrznych (powy sza sytuacja w stosunku do Sił Powietrznych powtórzyła si II półroczu
2005 r.). Nieterminowe przekazywanie nie powodowało opó nie w wypłacie nale nych
wiadcze

finansowych na przekwalifikowanie byłym ołnierzom zwolnionych z SP RP,

jednak w ocenie NIK dalsza zwłoka w przekazywaniu

rodków mo e spowodowa

opó nienie wypłat, a w konsekwencji utrudnienia w przekwalifikowaniu byłych ołnierzy
zawodowych.
Najwy sza

Izba

Kontroli

negatywnie

oceniła

działalno

Dowództwa

Sił

Powietrznych w zakresie planowania i realizacji rodków finansowych przeznaczonych na
przekwalifikowanie ołnierzy zawodowych z Sił Powietrznych. Dowództwo Sił Powietrznych
zaplanowało na 2005 r. na wiadczenia i działalno

rekonwersyjn kwot 760 tys. zł, tj.

o 25% mniej ni zaplanowano na 2004 r. oraz o 30% mniej ni faktycznie wydatkowano w
tym roku na

wiadczenia rekonwersyjne. Na pocz tku grudnia 2004 r. zaległo

Sił

Powietrznych, na rzecz DWL d., wynosiła 189 tys. zł (została uregulowana na koniec roku).
W pierwszej połowie 2005 r. Siły Powietrzne przekazały DWL d. na przekwalifikowanie 560
tys. zł, co było kwot zbyt mał w stosunku do potrzeb. Po interwencjach dowódcy Wojsk

43

Dz. U. Nr 147, poz. 1549.
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L dowych i dyrektora DSSiR MON, Siły Powietrzne przekazały we wrze niu 2005 r. 100 tys.
zł.
Wydatki poniesione na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie, ilo
podj tych decyzji oraz redni ich wysoko

Lata

Wyszczególnienie
Wydatki na
przekwalifikowanie
Liczba decyzji
redni wydatek na
przekwalifikowanie

przedstawiono w poni szej tabeli:

2001

2002

2003

2004

2005
(I półrocze)

Razem

1.159.090,0

1.750.492

4.053.209

5.193.886

1.792.419

13.949.097

681

902

1.891

2.301

904

6.679

1.702

1.940

2.143

2.257

1.982

2.088

W okresie 2001-I półrocze 2005 liczba

ołnierzy uprawnionych do pomocy

rekonwersyjnej wynosiła 19.563, natomiast z przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu
(tylko na te formy rekonwersji nale

si

rodki finansowe przyznawane na podstawie decyzji

w kwocie do 2.800 zł) skorzystało 6.679 ołnierzy tj. 34,1% uprawnionych.
Ponadto poniesiono wydatki zwi zane z funkcjonowaniem organów rekonwersji
(m.in. podró e słu bowe, zakup sprz tu informatycznego, zakup przedmiotów biurowych
itp.). Ich wysoko
Lp

w 2001-I półrocze 2005 przedstawia poni sza tabela (w zł):

Wyszczególnienie

LATA*

Razem

1.

Ogółem, z tego:

1.969.215

2.090.827

1.813.982

2005 r.
(I półrocze)
963.836

2.

Wojska L dowe

1.636.000

1.750.000

1.430.000

764.660

5.580.660

3.

Siły Powietrzne

130.899

173.387

176.922

65.648

546.856

4.

Marynarka Wojenna

202.316

167.440

207.060

133.528

710.344

2002 r.

2003 r.

2004 r.

6.837.860

* w 2001 r. nie było wydatków - brak etatowych „cywilnych” struktur rekonwersji.44
W ocenie NIK, przyj ty w 2004 r. system finansowania pomocy rekonwersyjnej
wydłu a czas przekazywania rodków przeznaczonych na przekwalifikowanie oraz powoduje,
w przypadku nierzetelnego ich planowania lub nieterminowego przekazywania, zakłócenia w
ich wykorzystaniu. Trudno ci te mo na wyeliminowa poprzez ich centralne planowanie i
wydatkowanie na szczeblu Ministerstwa Obrony Narodowej.

44

Ze wzgl du na fakt, i w 2001 roku dopiero pod koniec roku zatrudniono w strukturach rekonwersji 7 osób, wydatków na
ich działalno nie wyodr bniano z wydatków ogólnych.
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3.2.5. Nadzór nad funkcjonowaniem
Zbrojnych RP

rekonwersji

kadr

w

Siłach

W 2002 r. Najwy sza Izba Kontroli - Departament Obrony Narodowej
i Bezpiecze stwa Wewn trznego przeprowadziła w DSSiR MON kontrol wdra ania
„Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001 – 2006”
oraz planów dziedzinowych w okresie 2001 r. i I półrocza 2002 r. w zakresie realizacji planu
dziedzinowego dotycz cego rekonwersji ołnierzy zawodowych i byłych ołnierzy
zawodowych. W wyst pieniu pokontrolnym NIK wnosiła m.in. o wzmo enie nadzoru ze
szczebla DSSiR MON nad działalno ci struktur rekonwersyjnych w terenie, zwłaszcza
poprzez prowadzenie stosownych kontroli tych komórek, zgodnie z rocznymi planami pracy
DSSiR MON. W odpowiedzi na powy sze wyst pienie Dyrektor DSSiR MON poinformował,
i wzmo ony zostanie nadzór ze szczebla Departamentu nad działalno ci struktur
rekonwersyjnych w terenie.
Pomimo powy szego wniosku NIK oraz deklaracji ze strony dyrektora Departamentu
dotycz cej jego wykonania w latach 2002-2004 zrealizowano 50% zaplanowanych kontroli,
natomiast w 2005 r. (do 28 pa dziernika) nie przeprowadzono adnej kontroli. Tematyka
przeprowadzonych kontroli nie obejmowała prawidłowo ci prowadzonej dokumentacji
ksi gowej oraz wydatkowania rodków finansowych. W ocenie NIK tematyka oraz czas
realizacji przeprowadzonych w tym okresie kontroli (po dwa dni) nie pozwalały na rzeteln
ocen kontrolowanych zagadnie . Ponadto informacje o wynikach kontroli nie były oficjalnie
przesyłane do kontrolowanych organów, co uniemo liwiało efektywn realizacj wniosków z
przeprowadzonych kontroli.
Pełnomocnik dowódcy Wojsk L dowych ds. Rekonwersji Kadr przeprowadził
w kontrolowanym okresie wszystkie zaplanowane kontrole w podległych organach
rekonwersji, jednak nie sporz dził protokołów z tych kontroli, dokonujac jedynie
lakonicznego wpisu o kontroli w dokumentacji kontrolowanego organu, bez okre lenia
tematyki kontrolnej. Przeprowadzone kontrole nie doprowadziły do wykrycia
nieprawidłowo ci powstałych w wojewódzkich sztabach wojskowych, dotycz cych
nierzetelnego rozliczania wydatków zwi zanych z przekwalifikowaniem byłych ołnierzy
zawodowych. Pełnomocnik dowódcy Sił Powietrznych ds. Rekonwersji Kadr nie prowadził
kontroli działalno ci podległych organów rekonwersji.
W ocenie NIK, dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON oraz
pełnomocnicy dowódcy Wojsk L dowych i Sił Powietrznych ds. Rekonwersji Kadr
nierzetelnie wykonywali swoje obowi zki dotycz ce nadzoru podległych struktur rekonwersji
co miało wpływ na powstanie nieprawidłowo ci opisanych w niniejszej informacji.
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3.2.6. Współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej z innymi organami
administracji publicznej zaanga owanymi w proces rekonwersji
Prezes Rady Ministrów w rozporz dzeniu z dnia 26 wrze nia 1997 r.45, okre lił
stanowiska pracy zwi zane z obronno ci kraju, natomiast Minister Pracy i Polityki Socjalnej
rozporz dzeniem z dnia 14 pa dziernika 1997 r.46 ustanowił zasady i tryb kierowania
ołnierzy zawodowych zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej do pracy na stanowiska
pracy zwi zane z obronno ci kraju. Rozporz dzenie to stanowiło, e organy administracji
rz dowej oraz jednostki podległe, podporz dkowane lub nadzorowane przez te organy,
stowarzyszenia, organizacje społeczne, a tak e agencje i fundacje, których statuty przewiduj
działalno na rzecz obronno ci kraju, zawiadamiaj dyrektora komórki organizacyjnej MON
wła ciwej do spraw pomocy rekonwersyjnej o wolnych stanowiskach zwi zanych
z obronno ci kraju oraz o jednostkach wła ciwych do podj cia decyzji o zatrudnieniu. Inne
ni wymienione wy ej podmioty, o których mowa w ww. rozporz dzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 wrze nia 1997 r., zawiadamiaj o tych stanowiskach wojskowego
komendanta uzupełnie , wła ciwego ze wzgl du na siedzib tego podmiotu.
Wskazane wy ej instytucje i podmioty, mimo obowi zku okre lonego w powołanym
przepisie, nie zawiadamiały dyrektora DSSiR MON, ani wła ciwych wojskowych
komendantów uzupełnie . Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON informował
Ministra Obrony Narodowej, który interweniował w tej sprawie u wojewodów, natomiast nikt
z kontrolowanych wojskowych komendantów uzupełnie nie informował przeło onych o nie
wywi zywaniu si ww. instytucji ze wspomnianego obowi zku. Ani DSSiR MON ani
wojskowi komendanci uzupełnie nie zwracali si bezpo rednio do tych instytucji
o przekazywanie omawianych informacji.
Od 1 lipca 2004 r. obowi zek prowadzenia wykazu stanowisk pracy zwi zanych
z obronno ci kraju spoczywa na szefach wojewódzkich sztabów wojskowych (WSzW).
Informacj o tych stanowiskach powinni otrzyma od podmiotów okre lonych
rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r.47. Podmioty te nie
informowały szefów WSzW o posiadanych stanowiskach, wobec czego szefowie WSzW
z własnej inicjatywy zwracali si do nich o przesyłanie takich wykazów. Pomimo to,
prowadzone przez wojewódzkie sztaby wojskowe wykazy ww. stanowisk pracy nie były
aktualizowane i nie zawierały pełnych danych o nieobsadzonych stanowiskach zwi zanych
z obronno ci kraju na terenach województw obsługiwanych przez dane WSzW.

45

Dz. U. Nr 124, poz. 787)
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pa dziernika 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
kierowania ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej do pracy na stanowiska pracy zwi zane z obronno ci
kraju (Dz. U. Nr 134, poz.888 ze zm.).
47
Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk zwi zanych z obronno ci kraju
(Dz. U. Nr 35, poz. 310.).
46
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli
4.1. Przygotowanie kontroli
Typuj c jednostki do kontroli wzi to pod uwag

rejony, w których nast piły w

kontrolowanym okresie najwi ksze zwolnienia ołnierzy z zawodowej słu by wojskowej.
Kontrol obj to wszystkie etatowe struktury rekonwersji szczebla centralnego, rodzajów Sił
Zbrojnych oraz 6 szefów wojewódzkich sztabów wojskowych. Typuj c dokumenty do
kontroli wybrano losowo 10% sprawdzanej populacji.
W 2002 r. Najwy sza Izba Kontroli - Departament Obrony Narodowej i
Bezpiecze stwa Wewn trznego przeprowadziła w Departamencie Spraw Socjalnych i
Rekonwersji MON kontrol wdra ania „Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych RP w latach 2001-2006” oraz planów dziedzinowych w okresie 2001 r. i I półrocza
2002 r. w zakresie realizacji planu dziedzinowego dotycz cego rekonwersji ołnierzy
zawodowych i byłych ołnierzy zawodowych. W wyst pieniu pokontrolnym NIK wnosiła o:
- monitorowanie wydatkowania w 2002 r. i w latach nast pnych w pełnym zakresie
wydzielonych w bud ecie MON rodków na rekonwersj kadr;
- doskonalenie prowadzonych w wojsku form pomocy rekonwersyjnej, w tym preferowanie
nowoczesnych i dynamicznych metod , takich jak targi pracy, itp.;
- podj cie (i stałe monitorowanie) aktywnej współpracy resortu Obrony Narodowej ze
stosownymi przedstawicielami władz pa stwowych i samorz dowych w celu
wyegzekwowania prawa byłych ołnierzy zawodowych do zatrudniania na zasadzie
pierwsze stwa na stanowiskach pracy zwi zanych z obronno ci kraju.;
- wzmo enie nadzoru ze szczebla DSSiR MON nad działalno ci struktur rekonwersyjnych
w terenie, zwłaszcza przez przeprowadzenie stosownych kontroli tych komórek, zgodnie z
rocznymi planami pracy DSSiR MON, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na
efektywno i jako przeprowadzonej w tym zakresie działalno ci kontrolnej.
W odpowiedzi na wyst pienie pokontrolne dyrektor Departamentu przyj ł, bez
zastrze e , do realizacji wszystkie wnioski NIK. Przeprowadzona kontrola wykazała, e
wniosek dotycz cy wzmo enia nadzoru nad działalno ci rekonwersyjn nie został
zrealizowany. Wniosek dotycz cy aktywnej współpracy resortu z przedstawicielami władz
pa stwowych i samorz dowych w celu wyegzekwowania prawa byłych ołnierzy
zawodowych do zatrudniania na zasadzie pierwsze stwa na stanowiskach pracy zwi zanych z
obronno ci kraju był realizowany, lecz nieskutecznie.
4.2 Post powanie kontrolne i działania podj te po zako czeniu kontroli.
W wyniku post powania kontrolnego sporz dzono 23 protokoły, które podpisane
zostały bez zastrze e . Wyniki kontroli zostały omówione na naradach pokontrolnych, a tak e
przedstawione w 23 wyst pieniach pokontrolnych wraz z uwagami, ocenami i wnioskami
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adresowanymi do kierowników (szefów, komendantów) jednostek kontrolowanych. Ogółem
sformułowanych zostało 68 wniosków pokontrolnych, z czego zrealizowano 24 wnioski, nie
zrealizowano 16, a 28 wniosków jest w trakcie realizacji.
1. W wyst pieniu do Ministra Obrony Narodowej wnioskowano o:
− opracowanie na szczeblu MON cało ciowej koncepcji

wiadczenia pomocy

rekonwersyjnej, w tym mechanizmu pomiaru efektywno ci działa prowadzonych w
obszarze, o którym mowa;
− podj cie

działa

maj cych

na

celu

realizacj

niewykonanych

upowa nie

ustawowych;
− podj cie działa maj cych na celu usuni cie kolizji prawnej wewn trznych przepisów
MON z ustawami dotycz cymi po rednictwa pracy;
− podj cie aktywnej i skutecznej współpracy z innymi resortami i organami w celu
zatrudniania ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by wojskowej na stanowiskach
zwi zanych z obronno ci kraju;
− sprawowanie skutecznej kontroli i nadzoru nad działalno ci organów rekonwersji.
W odpowiedzi na wyst pienie pokontrolne NIK Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej poinformował m.in. e od pocz tku 2006 roku został wdro ony skuteczny
nadzór nad strukturami rekonwersji kadr, który przybrał form

planowanych działa

kontrolnych zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami resortu obrony
narodowej. Od 1 grudnia 2005 r. zaprzestano wyra ania zgody na przekwalifikowanie
zawodowe

zwi zane

z

podnoszeniem

kwalifikacji

zawodowych

metodami

samokształceniowymi. Opracowano nowe wzory decyzji przyznaj cych prawo do pomocy
rekonwersyjnej,

które

spełniaj

wymogi

okre lone

w

kodeksie

post powania

administracyjnego. W zwi zku z podejrzeniem popełnienia przest pstwa o wyst puj cych
nieprawidłowo ciach powiadomione zostały organy cigania. Trwaj prace legislacyjne nad
nowelizacj ustawy z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych
maj ce na celu doprowadzenie do pełnej kompatybilno ci ww. ustawy z ustaw z dnia 18
grudnia 1998 r. o słu bie cywilnej. Opracowywane jest nowe rozporz dzenie, które zast pi
rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. W zapisach nowego
rozporz dzenia uwzgl dniona zostanie zasada traktowania w sposób szczególny grupy
ołnierzy zawodowych zwolnionych ze słu by ze wzgl du na zmiany organizacyjne w SZ RP,
i nie posiadaj cych uprawnie emerytalnych lub rentowych. Prowadzone s tak e działania
zmierzaj ce do opracowania cało ciowej koncepcji wiadczenia pomocy rekonwersyjnej,
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która b dzie m.in. zawierała mechanizmy pomiaru efektywno ci w obszarze rekonwersji kadr,
okre lała zadania dla jednostek organizacyjnych wła ciwych do

wiadczenia pomocy

rekonwersyjnej oraz specyfikacje realizowanych przez nie zada

na poszczególnych

szczeblach organizacyjnych, co zapobiegnie powieleniu realizowanych działa

i obszaru

realizacyjno-kompetencyjnej odpowiedzialno ci. Opracowano projekt nowego modelu
organizacyjno-funkcjonalnego struktur rekonwersji kadr. W opracowanym projekcie
proponuje si

wprowadzi

podejmowania

decyzji

jednoosobowe kompetencje i odpowiedzialno
o

przyznanie

finansowej

pomocy

w zakresie

rekonwersyjnej

na

przekwalifikowanie zawodowe i wydatkowanie rodków finansowych na ten cel.

2. W wyst pieniu do Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw
Rekonwersji Kadr - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji
MON wnioskowano o:
dokonanie w Oddziale Rekonwersji Kadr DSSiR MON przegl du obowi zuj cych
przepisów prawnych dotycz cych lub wi cych si z działalno ci rekonwersyjn
i ewentualne zaproponowanie zmian eliminuj cych zaniedbania opisane w pkt. 2;
uwzgl dnianie propozycji dotycz cych kierunków działalno ci rekonwersyjnej
przesyłanych przez terenowe struktury rekonwersji;
-

rozwa enie mo liwo ci wydawania decyzji o udzieleniu pomocy rekonwersyjnej
przez organy realizuj ce te decyzje;
rozwa enie mo liwo ci wprowadzenia zró nicowania wysoko ci limitu rodków na
szkolenie w zale no ci od długo ci okresu szkolenia;
składanie wniosków o przydział rodków na programy specjalne finansowane z
bud etu Unii Europejskiej w terminach okre lonych przepisami;

-

dokonanie przegl du wszystkich decyzji podj tych od 1 lipca 2004 r. do
7 wrze nia 2005 r. w celu ustalenia, które decyzje zostały wydane z naruszeniem

-

48

prawa oraz podj cie działa okre lonych w ustawie z dnia 25 maja 2001 r.
o odpowiedzialno ci maj tkowej ołnierzy48 oraz okre lonych w kodeksie pracy
w zakresie odpowiedzialno ci pracowniczej;
wypracowanie i zaproponowanie przepisów dotycz cych mechanizmu nadzoru nad
wykorzystaniem rodków przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe
zarówno na etapie ich przyznawania jak i rozlicze z usługodawcami;
zaprzestanie wspierania finansowego form nauki j zyków obcych, które nie
spełniaj kryteriów szkole (kursów) j zykowych;
sprawowanie skutecznego nadzoru i kontroli struktur rekonwersji.

Dz. U. Nr 89, poz. 967 ze zm.
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Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji w odpowiedzi na
wyst pienie pokontrolne NIK poinformował m.in., i w trakcie opracowania planu bud etu na
2007 rok zgłoszone zostan propozycje wydzielenia rodków na programy specjalne.
Wysłane zostały tak e wyst pienia pokontrolne do pozostałych kontrolowanych
jednostek organizacyjnych. Zawarte w nich oceny i uwagi, omówione w tre ci informacji,
zostały przyj te do realizacji bez zastrze e .
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5.Zał czniki
5.1 Słowniczek wa niejszych poj
Rekonwersja kadr - jest to zespół prawnie unormowanych przedsi wzi , podejmowanych
wobec ołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej słu by wojskowej oraz byłych
ołnierzy zawodowych, maj cych na celu przygotowanie tych ołnierzy do podj cia
zatrudnienia.
DSSiR MON - Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON.
Wyspecjalizowanymi organami wojskowymi wła ciwymi do udzielania ołnierzom
zawodowym pomocy rekonwersyjnej, organami rekonwersji, strukturami organów
rekonwersji byli:
- od 1 stycznia 2001 r. do 27 czerwca 2002 r.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, dyrektor Biura do Spraw Rekonwersji Kadr,
dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy okr gów wojskowych, szefowie wojewódzkich
sztabów wojskowych oraz wojskowi komendanci uzupełnie .
- od 28 czerwca 2002 r. do 30 czerwca 2004 r.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy
okr gów wojskowych, dowódcy korpusów, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i
wojskowi komendanci uzupełnie .
- od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, dowódcy
okr gów wojskowych, dowódcy korpusów, komendanci szkół, szefowie wojewódzkich
sztabów wojskowych, dowódcy garnizonów i wojskowi komendanci uzupełnie .
Dowódcy oraz szefowie, o których mowa wy ej, z wyj tkiem wojskowych
komendantów uzupełnie , udzielaj pomocy rekonwersyjnej za po rednictwem swoich
pełnomocników.
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – nale y przez to rozumie Pełnomocnika
Ministra Obrony Narodowej do Spraw Rekonwersji Kadr - dyrektora Departamentu Spraw
Socjalnych i Rekonwersji MON.
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej.
DWL d. – Dowództwo Wojsk L dowych.
WSzW – Wojewódzki Sztab Wojskowy.
WCAZ – Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej, (dyrektor WCAZ – organ
wykonawczy pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej).
OAZ – O rodek Aktywizacji Zawodowej (kierownik OAZ - organ wykonawczy dowódcy
okr gu wojskowego).
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5.2 Wykaz jednostek obj tych kontrol
Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które
przeprowadziły kontrole.
Lp.

Jednostka organizacyjna NIK

Ministerstwo Obrony Narodowej:
- Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego
Ministerstwa Obrony Narodowej

1.

2.

Departament Obrony Narodowej i
Bezpiecze stwa Wewn trznego NIK

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Delegatura NIK w Bydgoszczy
Delegatura NIK w Olsztynie

Delegatura NIK we Wrocławiu
Delegatura NIK w Krakowie

21.
22.
23.

Jednostka kontrolowana

Delegatura NIK w Gda sku

- Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do
Spraw Rekonwersji Kadr – Dyrektor
Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji
MON
Dowództwo Sił Powietrznych
Dowództwo Marynarki Wojennej
Dowództwo Wojsk L dowych
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
Dowództwo Pomorskiego Okr gu Wojskowego w
Bydgoszczy
O rodek aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Wojskowa komenda uzupełnie w Grudzi dzu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
O rodek aktywizacji zawodowej w Olsztynie
Wojskowa komenda uzupełnie w Elbl gu
Dowództwo l skiego Okr gu Wojskowego
O rodek aktywizacji zawodowej we Wrocławiu
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Wojskowa komenda uzupełnie w Legnicy
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
O rodek aktywizacji zawodowej w Krakowie
Wojskowa komenda uzupełnie w KrakowiePodgórzu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gda sku
Wojskowa komenda uzupełnie w Słupsku

38

Zał czniki

Lista osób zajmuj cych
kontrolowan działalno .
Lp.

Nazwisko kierownika jednostki

1.

Bronisław Komorowski
Jerzy Szmajdzi ski

2.

gen. dyw. Zbigniew Jabło ski

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

kierownicze

stanowiska,

odpowiedzialnych

za

Jednostka kontrolowana
Minister Obrony Narodowej
Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego
Ministerstwa Obrony Narodowej

płk dr Lech Ko cielecki
płk Ryszard Chyrzy ski
Stanisław Zawada
gen. broni pil. Andrzej Dul ba
gen. broni pil. Ryszard Olszewski
gen. broni pil. Stanisław Targosz

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw
Rekonwersji Kadr – Dyrektor Departamentu Spraw
Socjalnych i Rekonwersji MON

admirał floty Ryszard Łukasik
admirał floty Roman Krzy elewski
gen. broni Edward Pietrzyk
płk dr Krzysztof Barg
gen. bryg Zbigniew Lewandowski
gen. bryg. Włodzimierz Zieli ski
p.o. płk Gwidon Karolak
gen. bryg. Ryszard Jabło ski
gen. dyw. Leszek Chyła
gen. dyw. Zbigniew Głowienka
płk rez. Piotr Lemanowicz
płk dypl. Antoni D bi ski
płk Andrzej Skoracki
płk Wiesław Wołowicz
ppłk Ryszard Jasik
mjr Marek Magowski
gen. bryg. Jan Szałaj
płk rez. Józef Klukow
ppłk Andrzej Ruszel
ppłk dypl. Remigiusz Piasecki
gen. bryg. Jerzy Baranowski
gen. dyw. Ryszard Lackner
płk rez. Tadeusz Melon
płk Jan Zydro
płk Józef Adamski
płk Henryk Szopa
płk Henryk Kozłowski
ppłk Michał Szyma ski
płk Bolesław Wiss
płk rez. Zygmunt Klupi ski
ppłk Antoni Krajewski
ppłk dypl. Jarosław ebrowski
płk dypl. Andrzej Wołowiecki
płk dypl. Edward Rogowski
płk dypl. Włodzimierz Warcholski
płk dypl. Piotr Kaszuba
ppłk Sylwester Str k
ppłk Andrzej Peron

Dowództwo Marynarki Wojennej

Dowództwo Sił Powietrznych

Dowództwo Wojsk L dowych
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
Dowództwo Pomorskiego Okr gu Wojskowego w
Bydgoszczy
O rodek aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy
Wojskowa komenda uzupełnie w Grudzi dzu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
O rodek aktywizacji zawodowej w Olsztynie
Wojskowa komenda uzupełnie w Elbl gu
Dowództwo l skiego Okr gu Wojskowego
O rodek aktywizacji zawodowej we Wrocławiu
Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Wojskowa komenda uzupełnie w Legnicy
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
O rodek aktywizacji zawodowej w Krakowie
Wojskowa komenda uzupełnie w Krakowie-Podgórzu
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gda sku
Wojskowa komenda uzupełnie w Słupsku
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5.3 Wykaz organów, którym przekazano informacj o wynikach kontroli.
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
5. Minister Obrony Narodowej
6. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej
7. Senacka Komisja Obrony Narodowej.
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5.4 Szczegółowe tabele i zestawienia liczbowe
Tabela nr 1
Wykaz ołnierzy zawodowych korzystaj cych z ró nych form pomocy
rekonwersyjnej w okresie od 1 stycznia 2001r. do 30 czerwca 2005 r. przedstawia
poni sze zestawienie:
Wyszczególnienie
Liczba ołnierzy uprawnionych do
pomocy rekonwersyjnej
w poszczególnych latach
Liczba uczestników korzystaj cych z:
- przekwalifikowania (lub
przyuczenia do zawodu)
- doradztwa zawodowego*,
w tym z seminariów
rekonwersyjnych,
- po rednictwa pracy
- praktyk zawodowych (uczestnicy,
faktyczne zatrudnienie)
Ogólna liczba przypadków udzielenia
pomocy rekonwersyjnej
Liczba ołnierzy zwolnionych z
zawodowej słu by wojskowej

Lata
2001

2002

2003

2004

I półrocze
2005 r.

Razem

2 017

3 631

7 962

4 410

1 543

19 563

681

902

1 891

2 301

904

6 679

2 193

14 464

21 267

25 485

15 983

79 392

347

1 009

1 519

607

98

3 580

1 869

2 930

4 149

4 483

2 545

15 976

2

12

48

31

45

138

3 443

17 394

25 694

28 719

18 867

94 117

2 689

4 841

8 419

5 005

1 717

22 671

* w rubryce dotycz cej doradztwa zawodowego podano liczb udzielonych porad

Tabela nr 2
Liczba
zło onych
wniosków
dotycz cych
wybieranych
kierunków
przekwalifikowa przez byłych ołnierzy zawodowych w latach 2001-2005 (I półrocze):
Lata
2003
2004*
1 922
2 327
1 891/
2 301/
98%
99%

Wyszczególnienie

2001
2002
2005
Razem
ogółem:
743
933
953
6 878
rozpatrzonych pozytywnie, w
681/
902/
904/
6 679/
tym o sfinansowanie :
91%
97%
95%
97%
ilo
- zaocznych studiów
50
85
106
132
49
422/6%
zło onych podyplomowych,
wniosków - studiów magisterskich,
11
21
97
96
14
239/4%
o pomoc
- licencjackich,
12
19
30
46
6
113/ 2%
finansow
- j zyki obce,
55
85
238
325
182
885/13%
w ramach specjalistycz- - ochrona
rekonwersji nych, w tym: mienia i
325/48
364/40
570/30 618/27 214/24 2 091/32%
osób,
- prawo
81
129
340
372
171
1 093/16%
jazdy, itp.
- inne
147
199
510
712
268
1 836/28%
* W zwi zku ze zmian w trakcie 2004 r. ustawy o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych, od 1 lipca
2004 r. DSSiR wydawał decyzje o przyznanej pomocy rekonwersyjnej, natomiast decyzje te realizowały
finansowo WSzW. Do 30 czerwca wydano 1.328 decyzji, natomiast od 1 lipca 2004 r. 973 decyzje, ł cznie
– 2.301 decyzji.
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Tabela nr 3
Liczby byłych ołnierzy zatrudnionych na stanowiskach zwi zanych z obronno ci :

2001
Wyszczególnienie

MON49

% byłych ołnierzy
zatrudnionych na stan. zw. z
obron, kraju

2004

2005 (I połowa)

Liczba
zatrudn.
byłych
ołnierzy
zawod.

Ilo stanowisk
zwi zanych z
obron, kraju

Liczba
zatrudn.
byłych
ołnierzy
zawod.

Ilo stanowisk
zwi zanych z
obron, kraju

Liczba
zatrudn.
byłych
ołnierzy
zawod.

Ilo stanowisk
zwi zanych z
obron, kraju

Liczba
zatrudn.
byłych
ołnierzy
zawod.

Ilo stanowisk
zwi zanych z
obron, kraju

Liczba
zatrudn.
byłych
ołnierzy
zawod.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

35 042

5 656

33 151

5 017

29 950

4 894

30 817

5 775

30 359

5 720

16,14
239

% byłych ołnierzy
zatrudnionych na stan. zw. z
obron, kraju

Urz d Lotnictwa
Cywilnego

2003

Ilo
stanowisk
zwi zanych
z obron,
kraju

% byłych ołnierzy
zatrudnionych na stan. zw. z
obron, kraju

Urz d do Spraw
Komatantów i Osób
Represjonowanych

2002

15,13
4

182

1,67
5

3

162

1,65
5

100

16,34

5

18,74
5

166

3,09
5

5

100

49

5

150

3,01
5

100

18,84

5

500
5

100

5

5

5
100

Wszystkie stanowiska pracy w urz dzie Ministra Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych,
podporz dkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a tak e w przedsi biorstwach pa stwowych,
dla których Minister Obrony Narodowej jest organem zało ycielskim, z wyj tkiem stanowisk pomocniczych, robotniczych i
obsługi
50
Do 30 czerwca 2004 r., zgodnie z Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
okre lenia stanowisk pracy zwi zanych z obronno ci kraju (Dz.U.97.124.787) wszystkie stanowiska w Urz dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w jednostkach podległych temu urz dowi, z wyj tkiem stanowisk
pomocniczych, robotniczych i obsługi były stanowiskami zwi zanymi z obronno ci kraju, po wej ciu w ycie
Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie stanowisk pracy zwi zanych z obronno ci
kraju (Dz.U.04.35.310) tylko 1 stanowisko jest zwi zane z obronno ci kraju.
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Schemat nr 1

Struktura Organów Rekonwersji Kadr w Siłach Zbrojnych RP
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Rekonwersji Kadr
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji MON

Oddział Rekonwersji Kadr
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dowódca Pomorskiego
Okr gu Wojskowego
• pełnomocnik dowódcy POW
– główny specjalista ds.
rekonwersji kadr
• specjalista

Dowódca Wojsk L dowych
• pełnomocnik dowódcy
DWL d. – główny
specjalista ds. rekonwersji
kadr
• specjalista

Szefowie WSzW
w Białymstoku
w Bydgoszczy
w Gda sku

Dowódca Marynarki
Wojennej
• pełnomocnik dowódcy MW
– główny specjalista
ds. rekonwersji kadr

Dowódca Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej
• pełnomocnik dowódcy
WLOP – główny specjalista
ds. rekonwersji kadr
• specjalista

Dowódca l skiego
Okr gu Wojskowego
• pełnomocnik dowódcy SOW
– główny specjalista ds.
rekonwersji kadr
• specjalista

Komendant WSOSP
• pełnomocnik komendanta
WSOSP ds. rekonwersji
kadr

w Katowicach
O rodek Aktywizacji
Zawodowej w Bydgoszczy
• kierownik
• 4 specjalistów
O rodek Aktywizacji
Zawodowej w Olsztynie
• kierownik
• 4 specjalistów

• nieetatowi pełnomocnicy

ds. rekonwersji dowódców,
(komendantów, szefów)
jednostek (instytucji)

w Kielcach

O rodek Aktywizacji
Zawodowej w Krakowie
• kierownik
• 4 specjalistów

w Krakowie
w Lublinie
w Łodzi
w Olsztynie

O rodek Aktywizacji
Zawodowej we Wrocławiu
• kierownik
• 4 specjalistów

w Opolu
w Poznaniu
w Rzeszowie
w Szczecinie

•

w Warszawie
w Zielonej Górze
we Wrocławiu

• pełnomocnicy Szefów

WSzW ds. rekonwersji

Komendanci WKU

• nieetatowi pełnomocnicy
ds. rekonwersji
komendantów WKU
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nieetatowi pełnomocnicy
ds. rekonwersji dowódców,
(komendantów, szefów)
jednostek (instytucji)

pełnomocnik Dowódcy 2
Korpusu Obrony Powietrznej
w Bydgoszczy

(etat nie osadzony na dz. 01.07.05)

pełnomocnik Dowódcy 3
Korpusu Obrony Powietrznej
we Wrocławiu
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5.5 Wykaz aktów prawnych dotycz cych kontrolowanej działalno ci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

51

Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz.55 ze. zm.)51.
Ustawy z dnia 11 wrze nia 2003 r. o słu bie wojskowej ołnierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750 ze zm.)52.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.)53.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o słu bie cywilnej (Dz. U. z 1999 Nr 49, poz. 483 ze
zm.).
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804 ze zm.).
Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie okre lenia
stanowisk pracy zwi zanych z obronno ci kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787).
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa
zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz po rednictwa pracy, realizowanych
przez wyspecjalizowane organy wojskowe, a tak e szczegółowych zasad i warunków
korzystania z pomocy w tym zakresie przez ołnierzy zwolnionych z zawodowej słu by
wojskowej (Dz. U. Nr 63, poz. 398 ze zm.)54.
Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie okre lenia
stanowisk pracy zwi zanych z obronno ci kraju (Dz. U. Nr 35, poz. 310).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 pa dziernika 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania ołnierzy zwolnionych z zawodowej
słu by wojskowej do pracy na stanowiska pracy zwi zane z obronno ci kraju (Dz. U. Nr
134, poz. 888 ze zm.)55.
Porozumienie z dnia 25 marca 1999 r. mi dzy Ministerstwem Obrony Narodowej
a Urz dem Pracy o współpracy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w ród byłych
ołnierzy zawodowych. (Nie obowi zuje od likwidacji Krajowego Urz du Pracy
w 2002 r.).
Porozumienie z dnia 17 pa dziernika 2002 r. mi dzy Ministrem Obrony Narodowej
a Komendantem Głównym Stra y Granicznej o współpracy w zakresie przyjmowania do
słu by w Stra y Granicznej byłych ołnierzy zawodowych.
Porozumienie z dnia 29 kwietnia 2003 r. mi dzy Ministrem Obrony Narodowej a
Komendantem Głównym Policji o współpracy w zakresie przyjmowania do słu by w
Policji byłych ołnierzy zawodowych.
Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu korzystania przez ołnierzy zawodowych i byłych
ołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa
zawodowego lub po rednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549).

Obowi
Obowi
53
Obowi
54
Obowi
55
Obowi
52

zywała do 30 czerwca 2004 r.
zuje od 1 lipca 2004 r.
zywała do wej cia nowej ustawy z 2004 r.
zywała do 30 czerwca 2004 r.
zuje do 30 czerwca 2004 r.
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