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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
upoważniony pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Oddziału 
Bezpieczeństwa Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

 Roman Dłutek, zastępca kierownika oddziału
w dniu 18 marca 2016 roku przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miasta Gdynia – siedzibie Powiatowej 
Komisji Lekarskiej przy ul, Bemaq 33 w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy 
samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.

Okres objęty kontrolą:  7.03. – 18.03.2016 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej oraz informacje wstępne:  Prezydent Miasta Gdynia – 
Pan Wojciech Szczurek

Ocena skontrolowanej działalności: ocena pozytywna

Uzasadnienie oceny: W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych: 

Oceniam pozytywnie funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonymi celami 
kontroli.
Ocenę pozytywną uzasadnia:

 prawidłowość wykonywania dokumentów organizacyjnych i ewidencyjnych związanych 
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

 zgodność prowadzenia kwalifikacji wojskowej z terminami określonymi w Wojewódzkim 
Planie Kwalifikacji Wojskowej w 2016 r.,

 zatrudnienie odpowiedniej liczby osób w celu wprowadzania danych do ewidencji wojskowej 
i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych oraz osoby do prowadzenia zajęć,

 zapewnienie lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 podpisanie, zgodnie z porozumieniem, stosownych umów na potrzeby przeprowadzenia badań 

specjalistycznych w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających 
się do kwalifikacji wojskowej,

Kwalifikację wojskową 2016 r. przeprowadzono w oparciu o obowiązujące akty prawne. 
Nakładają one na kontrolowany organ zadania przewidziane do realizacji, zarówno dla jednostek 
samorządu terytorialnego szczebla gmin, jak i powiatu. Skompletowano skład osobowy Powiatowej 
Komisji Lekarskiej oraz zatrudniono osoby do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej. 
Wytypowano i udostępniono niezbędne lokale użytkowe, właściwie  je wyposażono oraz zapewniono 
w nich porządek i bezpieczeństwo pracy organów prowadzących kwalifikację wojskową. Zadania te 
kontrolowany organ samorządu terytorialnego wykonał właściwie. 
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Kontroli poddano decyzje Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gdyni wydane do 18 marca 
2016 r. Ustalono, że orzeczenia pod względem formalno-prawnym odpowiadają wymogom Kodeksu 
postępowania administracyjnego w zakresie konstrukcji decyzji administracyjnej.

Orzeczenia są podpisane przez przewodniczącego PKLek oraz sekretarza komisji. Osoby 
zgłaszające się do komisji własnoręcznym podpisem na kopii orzeczenia kwitują odbiór decyzji.                                                                                                                                                                                                                        

Realizując zadania przewidziane dla gminy wykonano między innymi listy osób  
podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, a osoby w nich 
ujęte wezwano do kwalifikacji. Listy zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 
toku kwalifikacji były one właściwie wykorzystywane i uaktualniane.

Dokumentacja kwalifikacji wojskowej, tj.: księga orzeczeń lekarskich, listy osób 
podlegających kwalifikacji, dokumentacja lekarska osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 
wykazy, podlegały ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. 2015. 2135 j.t.) i była zabezpieczona przed dostępem osób 
nieupoważnionych każdego dnia po zakończeniu prac komisji.

Wnioski:

W trakcie czynności kontrolnych szczegółowo zbadano dokumenty wytworzone na potrzeby 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz dokumentację wszystkich osób funkcjonujących pod 
względem legalności, celowości, rzetelności i sprawności organizacyjnej. Dokonano także lustracji 
pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zapewnienie warunków do zachowania intymności przeprowadzanych badań 
lekarskich.

Na podstawie zbadanej w czasie kontroli dokumentacji oraz analizy stosownych procedur 
nie stwierdzono żadnych niedociągnięć wpływających negatywnie na realizację zadań związanych 
z administrowaniem rezerwami osobowymi w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2016 r. na obszarze Miasta Gdynia.

Biorąc pod uwagę oceny i wnioski, a także w związku z tym, że nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępuję od formułowania zaleceń 
pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego 
nie przysługują środki odwoławcze.

z up. Wojewody Pomorskiego
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