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L WSTEP
Podstawe prawna opracowania stanowi art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (Dz.U. z 2003 r. nr 24, poz. 199 z pózno zm.).
Uzyte w wytycznych okreslenia oznaczaja:
1) rswia - resort spraw wewnetrznych i administracji;
2) formacja - Policja, Straz Graniczna, Panstwowa Straz Pozarna, Biuro Ochrony Rzadu;
3) uprawnieni przedstawiciele Stron - kierownicy/szefowie ds. logistyki w komendach
glównych formacji, komendanci wojewódzcy, powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji
i PSP, komendanci oddzialów, granicznych placówek kontrolnych i straznic SG;
4) kierownik jednostki zarzadzajacy/dysponujacy zasobem logistycznym = Dysponent uprawniony przedstawiciel Strony, na/w którego obszarze dzialania znajduje sie
obiekt/usluga zainteresowania wnioskujacego/swiadczeniobiorcy;
5) Wnioskujacy - Strona zainteresowana wspóldzialaniem
w zakresie okreslonym
Wytycznymi, zglaszajaca swoja potrzebe do dysponenta;
6) swiadczeniodawca - podmiot wykonujacy usluge na rzecz Strony wnioskujacej;
7) swiadczeniobiorca - podmiot na rzecz którego usluga jest wykonywana;
8) MPS - materialy pedne i smary.
Integracja zaplecza logistycznego Policji, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej
i Biura Ochrony Rzadu dotyczy obiektów infrastruktury oraz uslug swiadczonych w zwiazku
z tymi obiektami, z wylaczeniem zasobów teleinformatycznych oraz dzialalnosci szkoleniowej,
które zostaly pogrupowane w nastepujacych dzialach:
1.
a)
b)
c)

Obiekty gospodarki transportowei
stacje paliw,
garaze, warsztaty, stacje napraw, myjnie,
stacje diagnostyczne, stacje obslugi.

2.
a)
b)
c)

Obiekty sportowe
hale sportowe, baseny, silownie,
boiska, place treningowe,
inne miejsca cwiczen i treningu np. sciany wspinaczkowe, labirynty, tory przeszkód.

3.
a)
b)
c)
d)

Obiekty szkoleniowe
sale konferencyjne, sale narad, swietlice,
osrodki szkoleniowe,
strzelnice,
place szkoleniowe, manewrowe, itp.

4.
a)
b)
c)
d)

Pozostale
obiekty magazynowe,
zaplecze noclegowe,
pomieszczenia biurowo-administracyjne, nieruchomosci,
inne (np. laboratoria, pomieszczenia dla zatrzymanych).

Tabela, w której zestawiono potencjal logistyczny rswia dostepny do wykorzystania wspólnego
stanowi Zalacznik do niniejszych Wytycznych.
Realizacja przedsiewziecia odbywa sie na wniosek Strony zainteresowanej, w ramach
mozliwosci Strony dysponujacej obiektem (przedmiotem)
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II. ZASADY OGÓLNE

1. Dokumentowanie
l) udostepnienie nieruchomosci, pozostajacych we wladaniu sluzb podleglych lub
nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, winno byc
realizowane w oparciu o porozumienia zawierane przez uprawnionych przedstawicieli
zainteresowanych Stron;
2) korzystanie z zasobów logistycznych, w zakresie innym niz wymieniony powyzej,
winno byc realizowane poprzez zawieranie przez zainteresowane Strony porozumien
o udostepnianiu, o swiadczeniu uslugi, o wspóldzialaniU/wspóluzytkowaniu lub
w okreslonym zakresie;
3) informacja o podpisaniu porozumienia jest niezwlocznie przekazywana do kierowników
komórek logistycznych komend glównych/szefostwa z uwzglednieniem szczebli
posrednich do wiadomosci oraz uaktualnienia danych internetowych;
4) odmowa wspóldzialania, w zakresie wynikajacym z
Zestawienia potencjalu
logistycznego rswia dostepnego do wykorzystania wspólnego, winna byc przez
Dysponenta przedstawiona pisemnie Wnioskujacemu i uzasadniona wzgledami
organizacyjnymi lub/i prawnymi; kopia odmowy przesylana jest niezwlocznie do
kierowników komórek logistycznych komend glównych/szefostwa z uwzglednieniem
szczebli posrednich.
2. Rozliczenia finansowe z tytulu wykorzystania zasobów logistycznych
l) niezaleznie od rodzaju uslug swiadczonych w zwiazku z integracja zasobów
logistycznych, we wzajemnych rozliczeniach nalezy kierowac sie, w pierwszej
kolejnosci, kompensacja kosztów;
2) wysokosc kosztów podlegajacych rozliczeniu bedzie ustalana na poziomie realnie
ponoszonych wydatków, a forma i terminy rozliczen beda uzgadniane przez Strony;
w przypadku zwrotu kosztów ponoszonych w grudniu, nota powinna byc wystawiana
w terminie umozliwiajacym wykorzystanie zwróconych srodków w danym roku
budzetowym;
3) uposazenia pracowników jednostki Dysponenta, zatrudnionych przy realizacji zadania,
nie beda uwzgledniane;
4) wyzywienie osób zatrzymanych rozliczane jest na podstawie faktycznie ponoszonych
kosztów przez wystawianie noty ksiegowej na koniec miesiaca;
5) w rozliczeniach finansowych nie uwzglednia sie kosztów osobowych obslugi
pomieszczen udostepnianych przez Dysponentów;
6) wysokosc ryczahów, o których mowa w Wytycznych, ustalana jest przez komendy
glówne/szefostwo na dany rok budzetowy i niezwlocznie przekazywana
jednostkom/komórkom organizacyjnym, wraz z uaktualniona tabela potencjalu
logistycznego rswia dostepnego do wykorzystania wspólnego w roku ..., oraz
zamieszczana w portalu internetowym, o którym mowa w pkt. VII.4.
3. Kompetencje
l) porozumienia sa zawierane przez uprawnionych przedstawicieli Stron, tj. kierowników
jednostek/komórek
zarzadzajacych/dysponujacych
przedmiotowym
zasobem
logistycznym;
2) spory powstale w zwiazku z integracja zasobów logistycznych, których nie
rozstrzygnely Strony zainteresowane, sa przekazywane na kolejne wyzsze szczeble
sluzbowe formacji, do czasu uzyskania rozstrzygniecia sporu.
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ID. Transport
1. Stacje paliw - zaopatrywanie sprzetu transportowego w MPS realizuje sie odplatnie wedlug
cen zakupu paliwa poprzez okresowe obciazanie jednostki tankujacej (np. comiesieczne
wystawianie noty ksiegowej). Do cen zakupu mozna doliczyc koszt oplat wymagalnych
(oplaty z tytulu korzystania ze srodowiska, koszt transportu MPS), których wysokosc
obliczana jest ryczaltem, proporcjonalnie do ilosci tankowanego paliwa oraz koszt
utrzymania,jesli stacja paliw w ponad 20% pracuje na rzecz Strony wspóluzytkujacej.
2. Stacje obslue:i pojazdów - stacje obslugi moga swiadczyc uslugi napraw pojazdów oraz
innych uslug na rzecz jednostek resortowych;
a) zlecajacy wykonanie uslugi przy pojezdzie zobowiazany jest dostarczyc niezbedne
czesci zamienne oraz pokryc koszty zuzytych mediów i oplat wymagalnych z tytulu
wykonanej uslugi;
b) uslugi naprawy lub obslugi pojazdów na rzecz innych jednostek resoru, wykonywane sa
nieodplatnie, przy zalozeniu, ze zlecajacy usluge dostarcza niezbedne czesci i materialy
do jej wykonania. W przypadku dysponowania biezacym zapasem magazynowym
czesci zamiennych, niezbednych do wykonania uslugi, obciaza sie zlecajacego
wykonanie uslugi kosztami uzytych czesci i materialów skalkulowanymi po cenach ich
zakupu lub z tytulu poniesionych kosztów materialnych zwiazanych z realizacja uslugi,
uwzgledniajac zuzycie pradu, wody, paliwa itp.; ryczah za zuzycie tych czynników
obliczanyjest proporcjonalnie do czasu wykonania uslugi.
3. Stacie dialZDostvczne - diagnostyka i badania techniczne pojazdów realizowane sa
bezplatnie.
4. Garaze - moga byc udostepniane odplatnie, koszty sa wyliczane na podstawie wskazan
liczników za zuzycie mediów, a w przypadku braku liczników ryczahowo - proporcjonalnie
do zajmowanej powierzchni garazowej.
5. Poiazdy - sluzbowy sprzet transportowy moze byc udostepniany za zwrotem kosztów jego
uzycia, skalkulowanych wedlug zuzytych MPS z uwzglednieniem oplat wymagalnych, jesli
byly naliczane.
IV. Obiekty sportowe

1. Hale sportowe, baseny, silownie - moga byc udostepniane odplatnie, za zwrotem kosztów
ich utrzymania, wyliczonych proporcjonalnie do czasu na jaki zostana udostepnione,
w rozliczeniu rocznym.
2. Boiska. place trenine:owe i inne miejsca cwiczen i treningu udostepniane sa bezplatnie.
V. Obiekty szkoleniowe
1. Sale konferencYine, sale narad, swietlice, osrodki szkoleniowe - moga byc udostepniane
odplatnie, za zwrotem kosztów ich utrzymania, wyliczanych proporcjonalnie do czasu
uzyczenia.
2. Place szkoleniowe i manewrowe udostepniane sa bezplatnie.
3. Strzelnice moga byc udostepniane odplatnie - ryczahowo, proporcjonalnie do poniesionych
rocznych nakladów na utrzymanie obiektu.
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VI. Pozostale
1. Obiekty mae:azynowe udostepniane sa odplatnie wg wskazan liczników za 'zuzycie
mediów, a w przypadku braku liczników - ryczaltowo, proporcjonalnie do zajmowanej
powierzchni.
2. Nieruchomosci. pomieszczenia biurowo-administracvine
udostepniane sa odplatnie,
a Strona wspóluzytkujaca ponosi koszty eksploatacji obiektu, wg wskazan zamontowanych
liczników i obowiazujacych stawek, na które skladaja sie:
a) pobór energii elektrycznej,
b) pobór wody i odprowadzanie scieków,
c) zuzycie energii cieplnej,
d) wywóz nieczystosci stalych.
W przypadku braku liczników lub braku mozliwosci ich zamontowania, koszty zuzycia
mediów oblicza sie proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Inne koszty, zwiazane
z eksploatacja i utrzymaniem udostepnianego obiektu infrastruktury, zostana wymienione
w porozumieniu zawartym przez Strony.
3. Zaplecze nocIe2:owe
udostepniane jest
obowiazujacych uswiadczeniodawcy.

odplatnie, na zasadach i wedlug cen

4. WyzYwienie - odplatnie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Strony okreslaja rodzaj
i wartosc pieniezna normy wyzywienia, która bedzie stosowana w zwiazku z zawieranym
porozumieniem.
Vll. POSTANOWIENIA

KONCOWE

1. Wykorzystanie zasobów logistycznych, przez jednostki resortu spraw wewnetrznych
i administracji, nie moze utrudniac realizacji zadan ustawowych przez jednostke
Dysponenta.
2. Niniejsze Wytyczne wymagaja stosowania zapisów art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.04.261.2603 z pózno zm.)
«-:-J
\'yDostosowanie
w przypadkach, przepisów.
których tenI artykul
dotyczy. w przedmiotowym zakresie w organach
obowiazujacych
i jednostkach podleglych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych

G
,

4. Informacje o obiektach infrastruktury oraz uslugach swiadczonych w zwiazku z tymi
i Administracji,
powinno
zostac zakonczone
dointernetowych
konca 2009 r. sluzb podleglych Ministrowi
'Obiektami
zostana
zamieszczone
na stronach
SWiA oraz ich jednostek terenowych w zakladce o nazwie "integracja logistyczna" i beda
aktualizowane nie rzadziej niz na koniec kazdego kwartalu.
5. Wytyczne wchodza w zycie z dniem podpisania.

Zalacznik:

