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I. Dane identyfikacyjne 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa  

 

Małgorzata Gośniowska-Kola, p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, od 29 października 2020 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Grzegorz Pięta, p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

od 6 marca 2019 r. do 28 października 2020 r. 

Piotr Serafin, p.o. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  

od 3 lipca 2018 r. do 5 marca 2019 r. 

Witold Strobel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  

od 1 września 2017 r. do 2 lipca 2018 r.  

1. Zabezpieczenie interesów państwowej osoby prawnej jako jednostki sektora 

finansów publicznych w ramach umowy najmu pomieszczeń biurowych centrali 

Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa) 

2. Realizacja umowy najmu pomieszczeń biurowych Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa przy ul. Inflanckiej 4 

3. Działania w celu efektywnego wykorzystania powierzchni przeznaczonych na 

najem przez centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

 

Od 22 lipca 2014 r. do 31 października 2020 r. oraz działania wcześniejsze 

i późniejsze związane z podpisaniem umowy najmu powierzchni biurowych 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy ul. Inflanckiej 4 i jej realizacją. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Małgorzata Czuchryta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr KRR/47/2020 z 7 grudnia 2020 r.  

Elżbieta Grzeszczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr KRR/45/2020 z 7 grudnia 2020 r.  

Witold Brzychcy, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr KRR/48/2020 z 8 grudnia 2020 r.  

(akta kontroli str. 1-6, 606-611) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niepodjęcie skutecznych działań przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w celu renegocjacji warunków umowy najmu 
powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie bądź jej rozwiązania.  

Najwyższa Izba Kontroli, negatywnie ocenia również działalność Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wobec nieefektywnego zagospodarowania 
najmowanej powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4, pomimo podejmowanych 
prób w tym zakresie.  

Umowa najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie została zawarta 
w dniu 22 lipca 2014 r. pomiędzy Polcom Investment IX Sp. z o.o. 
(dalej: wynajmujący3) a Agencją Nieruchomości Rolnych (dalej: ANR lub najemca4) 
reprezentowaną przez Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego, na czas określony, 
tj. na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2022 r. (siedem lat).  
Szacowana wartość świadczeń najemcy z tytułu najmu powierzchni za wskazany 
powyżej okres wyniosła ok. 48 mln 176,7 tys. zł5. Średniomiesięczne koszty najmu 
powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 wynosiły od 526,4 tys. zł w 2015 r. do 598,4 tys. zł 
w 2020 r. 
Z dniem 1 września 2017 r. w prawa i obowiązki Agencji Nieruchomości Rolnych 
wstąpił Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR). Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, z siedzibą w Warszawie w budynku przy ul. Karolkowej 30, 
na potrzeby centrali dysponował powierzchnią biurową w Warszawie przy 
ul. Karolkowej 30 i ul. Inflanckiej 4.  
Pomimo postanowień umowy najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie 
z 22 lipca 2014 r., niezabezpieczających interesów najemcy, jako jednostki sektora 
finansów publicznych oraz dysponowania powierzchnią przekraczającą potrzeby 
lokalowe centrali KOWR, nie podjęto skutecznych działań zmierzających do 
renegocjacji warunków tej umowy.  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie podjął również próby zmierzającej do 
zakończenia bytu prawnego umowy najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 
w Warszawie z 22 lipca 2014 r., bądź zmniejszenia wysokości świadczenia – na 
drodze sądowej, w sytuacji gdy nieruchomość stała się zbędna na potrzeby jednostki. 
Zakres niekorzystnych dla najemcy – zdaniem NIK – postanowień umowy najmu 
z 22 lipca 2014 r. odnosił się w szczególności do: braku zastrzeżenia w umowie 
prawa do jej wypowiedzenia przez najemcę przed upływem okresu na jaki została 
zawarta; ustanowienia depozytu gwarancyjnego w stosunku do jednostki sektora 

                                                      
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  W dacie podpisania umowy najmu, tj. 22 lipca 2014 r. wynajmujący –  Polcom Investment IX Sp. z o.o., 

według stanu na 29 maja 2014 r., posiadał kapitał zakładowy w wysokości 10 tys. zł. Udziały w tej spółce 
w ww. wysokości posiadała firma HB REAVIS GROUP B.V. Z dniem 31 marca 2015 r. Polcom Investment 
IX Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę komandytową działającą pod firmą GBC B Polcom Investment XXII 
Sp. z o.o. spółka komandytowa. W dniu 1 grudnia 2016 r. GBC B Polcom Investment XXII Sp. z o.o. spółka 
komandytowa sprzedała nieruchomość przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie firmie Kymin Sp. z o.o. 
w Warszawie. W dniu 17 maja 2017 r. Kymin Sp. z o.o. zmieniła nazwę na KWASA GBC B Sp. z o.o.  
(akta kontroli: 1686-1733). 

4  Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624, ze zm.), z dniem 31 sierpnia 2017 r. zniesiona została 
Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Rynku Rolnego. Z dniem 1 września 2017 r. utworzono 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który wstąpił w ogół praw i obowiązków znoszonych agencji  
(art. 45 ust. 2 i art. 46 ust. 1 i 2 tej ustawy). W związku z tym przez najemcę – od 1 września 2017 r. – 
należy rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

5  Szacunkowe koszty umowy najmu za cały okres jej obowiązywania, tj. do 31 marca 2022 r. (siedem lat) 
stanowiły kwotę 48 mln 176,7 tys. zł, która może ulec zmianie w zależności od kształtowania się kursu euro 
do złotego. Wszystkie kwoty podawane w wystąpieniu pokontrolnym są kwotami brutto, za wyjątkiem miejsc 
gdzie zaznaczono, że kwota stanowi kwotę netto.  

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 
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finansów publicznych; pozostawienia do wyłącznej decyzji wynajmującego prawa 
wyboru rachunku, na którym miał być ten depozyt przechowywany; uzależnienia od 
wyłącznej zgody wynajmującego prawa do podnajmu oraz cesji praw i obowiązków 
wynikających z umowy najmu; zastrzeżenia kary umownej w wysokości czynszu 
pozostałego do końca okresu najmu oraz zwrotu wszystkich kosztów poniesionych 
przez wynajmującego w związku z adaptacją pomieszczeń, w przypadku 
rozwiązania umowy przez wynajmującego przed dniem jej zakończenia, w sytuacji 
naruszenia postanowień umowy przez najemcę w zakresie wskazanym w umowie, 
nie wyłączając możliwości dochodzenia przez wynajmującego odszkodowania  
„za szkody, straty lub inne podobne w pełnej wysokości”.  
Ustalono, że prace Zespołu powołanego do wyboru nowej siedziby oraz przebieg 
procesu negocjacji umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r. nie zostały przez ANR 
udokumentowane. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terminowo i zgodnie umową najmu z 22 lipca 
2014 r. regulował zobowiązania z tytułu czynszu i wszelkich opłat z tym związanych. 
W przypadku podnajmu każdorazowo występowano o zgodę wynajmującego. 
Naliczano i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowej płatności czynszu z tytułu 
podnajmowanych powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła zaniechania dochodzenia należności z tytułu odsetek od 
depozytu gwarancyjnego. Najwyższa Izba Kontroli zauważa ponadto, że 
zobowiązania finansowe najemcy m.in. z tytułu czynszu zostały określone w umowie 
najmu w walucie euro, co potencjalnie, zdaniem NIK, mogło narażać na ryzyko 
ujemnych różnic kursowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminowość 
i wysokość zobowiązania wynikającego z umowy najmu.   

W ocenie NIK, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działał niegospodarnie 
w sytuacji, gdy nie mając zapewnienia co do zagospodarowania najmowanej 
powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4, podjął decyzję o zwolnieniu tej 
powierzchni i przeniesieniu pracowników do budynku na ul. Karolkową 30.  

Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowało, że od 1 kwietnia 2019 r. powierzchnia 
najmowana przy ul. Inflanckiej 4 pozostawała pusta lub składowano na niej meble, 
aparaty telefoniczne i materiały biurowe, przy nieznacznym stopniu wykorzystania 
tej powierzchni na cele administracyjno-biurowe. Łączny koszt poniesiony  
przez KOWR na jej utrzymanie – do czasu zakończenia kontroli ― wyniósł  
12 mln 728,2 tys. zł6. Na dzień 17 grudnia 2020 r. – na cele administracyjno-biurowe 
– wykorzystano jedynie 3% najmowanej powierzchni. Ponadto z posiadanych 
30 miejsc parkingowych, 20 było pustych, podczas gdy miesięczna stawka za najem 
jednego miejsca wyniosła ok. 130 euro netto. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że 
od lutego 2020 r. w budynku przy ul. Inflanckiej 4 pozostawały niezagospodarowane 
pomieszczenia, dostosowane do przechowywania dokumentacji archiwalnej, 
podczas gdy KOWR zlecił przechowywanie tej dokumentacji firmie zewnętrznej.  

Działaniem niegospodarnym, w ocenie NIK, była również rezygnacja z podnajmu 
w  budynku przy ul. Karolkowej 30 – przed zagospodarowaniem powierzchni przy 
ul. Inflanckiej 4. W wyniku tego utracono szacunkowe przychody w wysokości około 
8 mln 489,5 tys. zł7 oraz wydatkowano 170,2 tys. zł na remont pomieszczeń 
w budynku przy ul. Inflanckiej 4, które nie zostały wykorzystane. Z powyższego 
wynika, że na dzień zakończenia kontroli, działania dotyczące przeniesienia 
pracowników centrali KOWR do siedziby na ul. Karolkową 30, związane były 

                                                      
6  Szacunkowa kwota kosztów wyliczona do dnia zakończenia umowy, tj. do 31 marca 2022 r. wyniosłaby 

21 mln 376 tys. zł. 
7  Kwota szacunkowa wyliczona za okres od 1 marca 2019 r. do końca stycznia 2021 r. (tj. na dzień 

zakończenia kontroli). 
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z kosztami: najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w wysokości 12 mln 728,2 tys. zł, 
utraconymi szacunkowymi przychodami w wysokości około 8 mln 489,5 tys. zł 
z tytułu rozwiązania umowy podnajmu oraz kosztem remontu w wysokości 170,2 tys. zł.  

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że pomimo posiadania wolnych powierzchni 
w budynku przy ul Inflanckiej 4, oferta podnajmu nie została skierowana do spółki 
Elewarr, której KOWR był wyłącznym udziałowcem, a która zmieniała lokalizację 
swojej siedziby w 2020 r. i podpisała pięcioletnią umowę najmu w innej lokalizacji8. 
Za niekorzystne NIK uznaje również niepodjęcie działań w celu podnajęcia 
powierzchni przy ul. Inflanckiej 4, nawet po stawkach niższych niż w umowie najmu 
z 22 lipca 2014 r. i nieprzedłożenie takiej oferty m.in. Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, która była takim podnajem zainteresowana.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Zabezpieczenie interesów państwowej osoby 
prawnej jako jednostki sektora finansów publicznych 
w ramach umowy najmu pomieszczeń biurowych 
centrali Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) 

Umowa najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 została zawarta w dniu 22 lipca 
2014 r. pomiędzy Polcom Investment IX Sp. z o.o. a Agencją Nieruchomości 
Rolnych reprezentowaną przez Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego. 
Szacowana wartość świadczeń najemcy z tytułu najmu powierzchni, za cały okres 
obowiązywania umowy, tj. do 31 marca 2022 r. wyniosła ok. 48 mln 176,7 tys. zł10. 
Przedmiot umowy dotyczył najmu powierzchni biurowej z przeznaczeniem dla 
centrali ANR wynoszącej 5610,06 m2 i 30 miejsc parkingowych. Umowa została 
zawarta na czas określony wynoszący  84 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 
31 marca 2022 r. W dniu 5 marca 2015 r. na podstawie protokołu nastąpiło wydanie 
ANR powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie.  

(akta kontroli str. 16-118, 1463-1469) 

Do 31 marca 2015 r. siedziba centrali ANR mieściła się w dwóch budynkach 
w Warszawie: przy ul. Stawki 2 oraz ul. Dolańskiego 2. Pełniąca obowiązki Dyrektor 
Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola wyjaśniła, że zmiana siedziby 
wynikała z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych do 
realizacji ustawowych zadań m.in. poprzez pozyskanie dodatkowej powierzchni 
umożliwiającej zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich komórek 
organizacyjnych, zapewnienie właściwych warunków do funkcjonowania archiwum 
oraz zapewnienie pracownikom właściwego poziomu bezpieczeństwa. Dodała 
również, że zmiana lokalizacji była również możliwa ze względu na fakt, że kończył 
się najmem powierzchni biurowych w obiektach przy ul. Stawki 2 oraz 
ul. Dolańskiego 2.  

                                                      
8  Wyjaśnienia p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzaty Gośniowskiej-Koli złożone w trakcie niniejszej 

kontroli. 
9  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10  Szacunkowe koszty umowy najmu za cały okres jej obowiązywania, tj. do 31 marca 2022 r. (siedem lat) 

stanowiłyby kwotę 48 mln 176,7 tys. zł, która może ulec zmianie w zależności od kształtowania się kursu 
euro do złotego.  

OBSZAR 
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Były Prezes ANR Leszek Świętochowski wyjaśnił „(…) pamiętam, że było wiele 

argumentów, które wymuszały zmianę siedziby ANR, jak: konieczność dokonania 

remontu zajmowanych pomieszczeń (spadające windy w Intraco, zagrzybiona 

klimatyzacja, kolejki w godzinach rannych do wind), utrudnienia w przemieszczaniu 

pomiędzy siedzibami, duże zagęszczenie pracowników, kończące się umowy 

najmu, itp.”. 

Wartość stawki brutto (tj. stawki powiększonej o podatek VAT) najmu 1 m2 

powierzchni (według stanu na koniec marca 2015 r.) przy ul. Stawki 2 wyniosła 

97,94 zł, a powierzchni przy ul. Dolańskiego 2 – 100,01 zł. Według stanu na koniec 

kwietnia 2015 r. wartość stawki brutto wynajmu 1 m2 powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 

była niższa i wyniosła 95,47 zł. Koszty średniomiesięczne najmu brutto siedziby ANR 

przy ul. Stawki 2 oraz ul. Dolańskiego 2 wyniosły łącznie 342 tys. zł11.  

Łączna powierzchnia siedzib ANR przy ul. Stawki 2 i ul. Dolańskiego 2, przed 

przeprowadzką na ul. Inflancką 4 wyniosła 3560,62 m2 i pracowało na niej 198 osób. 

W efekcie zmiany siedziby centrali ANR przy ul. Inflanckiej 4 powierzchnia biurowa 

wyniosła 5610,06 m2, co stanowiło wzrost o 57,5% (o 2049,44 m2). Na powierzchni 

tej do czasu zniesienia ANR pracowało średniorocznie około 200 osób. 

Odnośnie do przyczyn wynajęcia istotnie większej powierzchni biurowej w budynku 

przy ul. Inflanckiej 4 były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz 

Pięta wyjaśnił, że „Powierzchnia biurowa przy ul. Dolańskiego 2 oraz Stawki 2 była 

powierzchnią zbyt małą, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie oraz nie spełniała 

w pełni wymogów BHP dla pracowników zatrudnionych w ANR. Budynki były 

przestarzałe o niskiej klasie biurowej niedostosowane do obecnych wymogów, jaką 

jest sprawnie działająca administracja oraz obsługa interesantów a także warunki 

pracy pracowników”. 

Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że „Otrzymałem od Zespołu 

kierowanego przez Grzegorza Piętę ustną informację, że powierzchnia na Inflanckiej 4 

wynosi 5610,06 m2 i  jest niezbędna do właściwych warunków pracy pracowników 

biura Prezesa ANR. W dotychczasowych siedzibach ANR (ul. Stawki i ul. Dolańskiego) 

było duże zagęszczenie pracowników co utrudniało sprawne wykonywanie przez 

nich obowiązków. Pracownicy ANR zlokalizowani byli w dwóch nieruchomościach 

(ul. Stawki i ul. Dolańskiego) co utrudniało wykonywanie pracy”. 

(akta kontroli str. 7, 81, 948-949, 1460, 1462, 1585, 1591, 1597) 

Prowadzenie procesu związanego z pozyskiwaniem ofert najmu nowych 

powierzchni biurowych dla centrali ANR zostało zlecone w dniu 26 listopada 2013 r. 

przez p.o. Dyrektora Zespołu Organizacyjnego ANR firmie zewnętrznej. Jak wyjaśnił 

były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta „Prawdopodobnie 

przy udziale firmy Nuvalu Polska Sp. z o.o. Zespół dokonał wyboru nieruchomości 

przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie’’. Z tytułu pośrednictwa firmy zewnętrznej ANR 

i KOWR nie poniosły kosztów.  

(akta kontroli str. 1394, 1396, 1532, 1577) 

W marcu 2014 r. na wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Organizacyjnego ANR 

Grzegorza Pięty powołany został przez Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego 

Zespół roboczy (dalej: Zespół) do prac związanych z wyborem nowej lokalizacji 

siedziby centrali ANR. W skład Zespołu weszło ośmiu pracowników ANR. 

                                                      
11  Dane według stanu na 2015 r. 
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W sprawie pracownika odpowiedzialnego za kierowanie pracami Zespołu, były 
p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta wyjaśnił, że nie 
pamięta, kto kierował pracami Zespołu. Były Prezes ANR Leszek Świętochowski 
zeznał, że „Pracami Zespołu kierował Grzegorz Pięta p.o. Dyrektor Zespołu 
Organizacyjnego”. 

(akta kontroli str. 3, 1394-1395, 1571, 1576, 1588) 

Zespół do prac związanych z wyborem nowej lokalizacji siedziby centrali ANR 
poddał analizie pięć lokalizacji w Warszawie, przy: ul. Koszykowej 54, placu Trzech 
Krzyży 10/14 (Holland Park), Towarowej (Warsaw Spire), Inflanckiej 4 (Gdański 
Business Center) oraz w Alejach Jerozolimskich 124/138 (Eurocentrum).  

Jak wyjaśnił były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta przy 
wyborze wariantu siedziby brano pod uwagę cenę, lokalizację oraz dostępność 
miejsc garażowych dla samochodów służbowych oraz bezpłatne miejsca 
parkingowe dla samochodów pracowników. Wyjaśnił również, że „(…) podjęto 
decyzję o tym, że najlepszą lokalizacją będzie Inflancka 4, która to aranżacja była 
robiona przez wynajmującego pod potrzeby ANR oraz że był to nowy budynek 
najwyższej klasy A+. Lokalizacja była najlepsza dla obsługi interesantów oraz cena, 
która mieściła się w granicach posiadanego budżetu na najem powierzchni.” 
Dodał ponadto, że nie pamięta, jakie były ceny najmu zaproponowane przez 
powyższych pięciu właścicieli nieruchomości w Warszawie. 

 (akta kontroli str. 1573, 1576-1577) 

Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że „Przesłanką wyboru na siedzibę 
ANR nieruchomości przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie była najkorzystniejsza oferta 
spełniająca warunki zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
zgodnie z Prawem zamówień publicznych”. 

(akta kontroli str. 1590) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych12, do zamówień, których 
przedmiotem jest nabywanie własności i innych praw do istniejących budynków lub 
nieruchomości nie stosowano przepisów dotyczących zamówień publicznych. 
Zamówienia na nabycie praw do nieruchomości posiadają pewne specyficzne 
cechy, które sprawiają, że zasady udzielania zamówień publicznych nie mają do 
nich zastosowania.  
Pełniący obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński 
wyjaśnił, że w posiadanej przez KOWR dokumentacji brak jest „(…) informacji 
dotyczących kryteriów doboru ofert, analizy cen najmu nieruchomości oraz innych 
elementów procesu decyzyjnego mającego wpływ na wybór lokalizacji przy 
ul. Inflanckiej 4”. Dodał, że dotyczy to również opinii prawnych związanych 
z wyborem siedziby.  

(akta kontroli str. 1394, 1576) 

W sprawie zlecanych przez ANR lub KOWR opinii prawnych zewnętrznych lub 
wewnętrznych dotyczących umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r., pełniący 
obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński wyjaśnił, że 
zgodnie z informacją uzyskaną z Biura Prawnego i Zamówień Publicznych KOWR 
(dalej: Biuro lub BPiZP), Biuro nie dysponuje żadnymi opiniami prawnymi, poza 
opinią prawną z 6 maja 2020 r. sporządzoną przez BPiZP na zlecenie Biura 
Administracyjnego KOWR w przedmiocie możliwości wcześniejszego rozwiązania 
umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r. zawartej na czas określony. W toku kontroli 

                                                      
12  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. – ustawa uchylona z dniem 1 stycznia 2021 r., w aktualnym stanie 

prawnym jest to art. 11 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. poz. 2019, ze zm.). 
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NIK sporządzona została druga opinia prawna BPiZP z dnia 16 grudnia 2020 r. w 
przedmiocie odsetek od depozytu gwarancyjnego złożonego przez ANR na 
rachunku bankowym. 

(akta kontroli str. 1425, 1430-1441) 
Były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta zeznał 
„Nie zlecałem opinii prawnych do kancelarii prawniczych zewnętrznych odnośnie do 
umowy najmu z 22 lipca 2014 r. Gdyby była taka potrzeba to Zespół Prawny ANR 
zleciłby taką opinię (…)”.  

 (akta kontroli str. 1573, 1590) 

Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że „Przeczytałem projekt umowy 
najmu z dnia 14 lipca 2014 r. i nie pamiętam żebym miał jakieś wątpliwości w tym 
przedmiocie. Nie zlecałem na piśmie opinii prawnych do projektu umowy najmu 
z dnia 14 lipca 2014 r. nieruchomości Inflancka 4 gdyż umowa była analizowana 
przez Zespół Prawny ANR. Nie miałem żadnych zastrzeżeń zgłaszanych przez 
właściwe zespoły ANR, tj. przez Zespół Prawny ANR, Zespół Finansowy ANR, czy 
Zespół Organizacyjny ANR – gdyby były zastrzeżenia tych zespołów to bym umowy 
najmu z dnia 22 lipca 2014 r, nieruchomości przy ul. Inflanckiej 4 nie podpisał”. 

(akta kontroli str. 1591) 

Były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta zeznał  
„Pamiętam, że pracownicy Zespołu zasięgali informacji telefonicznie, nie wiem czy 
na piśmie do szeroko pojętej administracji rządowej w sprawie wynajęcia 
nieruchomości na siedzibę ANR. Zespół nie otrzymał ofert najmu nieruchomości na 
siedzibę ANR od administracji rządowej”.  

(akta kontroli str. 1572) 

W sprawie przedstawienia dokumentacji, w tym protokołów z prac Zespołu  
i z przebiegu negocjacji postanowień umowy z 22 lipca 2014 r., p.o. Dyrektor Biura 
Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński wyjaśnił, że „Biuro Administracyjne 
nie posiada wiedzy czy została wytworzona jakakolwiek inna dokumentacja 
dotycząca wyboru nowej siedziby. Również do zasobu archiwum zakładowego nie 
przekazano takiej dokumentacji. (…) Żadne inne dokumenty dotyczące powyższej 
sprawy nie były likwidowane zgodnie z procedurami, gdyż nie zostały przekazane do 
archiwum zakładowego KOWR”. 

Były członek Zespołu oraz były Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego ANR 
Barbara Bartkowska wyjaśniła, że „Prace w większości były protokołowane i niektóre 
spotkania nagrywane, według mojej pamięci nie było procedury w zakresie 
przechowywania protokołów i nagrań, nie mam wiedzy gdzie powinny być 
dokumenty w tym przedmiocie”. 

(akta kontroli str. 1483, 1567) 

Były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta zeznał, że 
„Ze strony organizacyjnej pracę Zespołu obsługiwała sekcja administracyjna ANR – 
to była komórka (sekcja) wchodząca w skład Zespołu Organizacyjnego podległa pod 
Dyrektora Zespołu Organizacyjnego, czyli pod moją osobę. Prace Zespołu były 
protokołowane, ale nie wszystkie. Protokołowane były tylko ważne decyzje, na 
przykład plan aranżacji pomieszczeń. Prace Zespołu nie były nagrywane. (…) 
Protokoły prac Zespołu sporządzali trzej pracownicy sekcji administracyjnej ANR, 
będący członkami. Protokoły prac Zespołu były sporządzone przez pracowników 
sekcji administracyjnej i powinny być w sekcji administracyjnej ANR. Nie wiem gdzie 
wyżej wymienieni pracownicy sekcji administracyjnej ANR przekazali protokoły prac 
Zespołu. […]*) Nie wiem, dlaczego sekcja administracyjna ANR nie przekazała do 
archiwum zakładowego protokołów prac Zespołu. Za sekcję administracyjną ANR 
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odpowiadał kierownik Tadeusz Oleszczuk, a nadzór pełnił Dyrektor Zespołu 
Organizacyjnego ANR Witold Strobel do czasu rozwiązania ANR”.  

(akta kontroli str. 1571-1572) 

Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał „Ja nie uczestniczyłem w pracach 

Zespołu, dlatego jednoznacznie nie mogę stwierdzić czy prace Zespołu były 

protokołowane. Dodaję, że prace Zespołu powinny być protokołowane, gdyż 

wszystkie posiedzenia kolegialne w Biurze Prezesa ANR były protokołowane – 

wynikało to z przepisów wewnętrznych, tj. istniała sekcja prezydialna, która się 

zajmowała protokołowaniem wszystkich posiedzeń, w których ja uczestniczyłem”. 

(akta kontroli str. 1588) 

Pełniąca obowiązki Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola 

podała, że „(…) jeżeli jakakolwiek dokumentacja z przebiegu negocjacji została 

wytworzona, to prawdopodobnie na użytek wewnętrzny, co nie nakładało obowiązku 

przechowywania jej, jako materiałów archiwalnych. Biuro Administracyjne Centrali 

KOWR nie jest również w posiadaniu dokumentów wskazujących na nagrywanie czy 

protokołowanie prac Zespołu powołanego przez Prezesa ANR (…) do prac 

związanych z wyborem nowej siedziby Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Przedmiotowych dokumentów nie odnaleziono również w archiwum KOWR. 

Analogicznie brak jest dokumentów na potwierdzenie negocjacji postanowień 

umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r.”. Wyjaśniła ponadto, że zgodnie z ówcześnie 

obowiązującym w ANR zarządzeniem nr 13/04 z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt ANR „(…) dokument 

o powołaniu zespołu roboczego ds. wyboru nowej lokalizacji siedziby Biura Prezesa 

ANR, został odnaleziony w teczce o numerze 24, a dokumentacja ta posiada 

kategorię B5, dokumenty te mogły zostać zlikwidowane zgodnie z przepisami już 

w 2020 r. (okres przechowywania upłynął na koniec 2019 r.). Sprawą jest tu wybór 

nowej lokalizacji siedziby Biura Prezesa ANR, która została zakończona w dniu 

podpisania umowy, tj. 22 lipca 2014 r., a okres przechowywania dokumentacji, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną, liczy się od 1 stycznia roku następującego po 

roku zakończenia sprawy”.   

Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński, 

dokument o powołaniu Zespołu ds. wyboru nowej lokalizacji siedziby ANR nie został 

zniszczony „(…) ponieważ nie uznano, że utracił swoje praktyczne znaczenie”. 

Dodał ponadto, że „żadne inne dokumenty dotyczące powyższej sprawy nie były 

likwidowane zgodne z procedurami, gdyż nie zostały przekazane do archiwum 

zakładowego KOWR”. 

(akta kontroli str. 1560, 1563, 1566-1567) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, niesporządzenie przez ANR dokumentacji prac 

Zespołu, w szczególności protokołów z posiedzeń Zespołu i negocjacji postanowień 

umowy najmu z 22 lipca 2014 r. wskazuje, że naruszona została podstawowa, 

funkcjonująca w jednostkach sektora finansów publicznych, zasada 

transparentności działania i dokumentowania realizowanych czynności służących 

jawności postępowania. Niesporządzenie przez ANR dokumentów z procesu 

wyboru najkorzystniejszej oferty może wzbudzać wątpliwości co do tego, jakie 

kryteria brano pod uwagę przy wyborze nieruchomości i czy rzeczywiście wybrana 

oferta była ofertą najkorzystniejszą. Państwowa osoba prawna będąca jednostką 

sektora finansów publicznych, dysponująca środkami publicznymi powinna 

wprowadzić i stosować, jak najbardziej przejrzyste metody wyboru w powyższym 

zakresie, tym bardziej, że przedmiot umowy wyłączony był spod stosowania 
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przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dotyczył długoterminowej i 

wielomilionowej transakcji.  

(akta kontroli str. 1483, 1560, 1563, 1566-1567, 1571-1572, 1588) 

Z dniem 1 września 2017 r., w prawa i obowiązki Agencji Nieruchomości Rolnych 

z umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r., wstąpił Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  

W latach 2019–2020 KOWR kilkakrotnie, tj. w dniach: 10 kwietnia i 11 września 

2019 r. oraz 21 stycznia, 8 kwietnia i 15 maja 2020 r. zwracał się do wynajmującego 

o skrócenie okresu umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r. lub obniżenie kosztów 

związanych z najmem powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4. Działania te 

były bezskuteczne. 

W jednym z ww. pism datowanym na 15 maja 2020 r. skierowanym do 

wynajmującego, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata 

Gośniowska-Kola wniosła o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron powołując 

się m.in. na niekorzystną sytuację, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa 

SARS CoV-2. W piśmie tym podała ponadto, że umowa najmu z 22 lipca 2014 r. 

zawarta na okres siedmiu lat nie zawiera zapisów, które pozwalałyby stronom z 

równym rozkładem ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych doprowadzić do 

zakończenia umowy przed upływem okresu jej trwania. Poinformowała ponadto 

wynajmującego, że KOWR w okresie od marca 2015 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

poniósł już 70% kosztów umowy najmu przypadających na cały okres umowy a 

najmowana powierzchnia jest „(…) zbędna i zasadniczo nie przedstawia obecnie 

wartości gospodarczej”.  

Małgorzata Gośniowska-Kola p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR podała 

ponadto, że w czasie trwania umowy wystąpił szereg zdarzeń, których to zdarzeń 

żadna ze stron zawierając umowę nie przewidywała i przewidzieć nie mogła 

(zniesienie ANR i powstanie w jej miejsce nowego podmiotu ― KOWR; cały zasób 

kadrowy KOWR nie był w stanie zmieścić się przy ul. Inflanckiej 4), które uczyniły 

świadczenie nieprzydatnym dla KOWR, a z drugiej obniżyły realną wartość 

gospodarczą tego świadczenia (utrata wartości prawa najmu w wyniku epidemii 

wywołanej wirusem SARS-CoV-2).  

Wskazując na powyższe p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzata 

Gośniowska-Kola w ww. piśmie zwróciła ponadto uwagę, że „(…) dalsze 

utrzymywanie umowy najmu skutkować będzie po stronie KOWR rażącą stratą - 

KOWR będąc dysponentem środków publicznych ponosi bowiem w tym momencie 

wydatki nieadekwatne do obiektywnej wartości gospodarczej prawa najmu, 

dodatkowo nie mogąc realnie wykorzystać najmowanej przestrzeni do żadnych 

celów”. Podkreśliła jednocześnie, że „(…) Jedną z kluczowych przyczyn zniesienia 

obydwu wymienionych wyżej agencji wykonawczych i powstania KOWR były 

oszczędności w sferze finansów publicznych (m.in. zredukowano stan zatrudnienia 

obu instytucji o 30%). Cel ten nie jest obecnie realizowany, gdyż KOWR ponosi 

koszty z tytułu najmu powierzchni, która jest mu całkowicie zbędna z uwagi na 

zmniejszenie stanu pracowników, a której obiektywna wartość gospodarcza stale 

się obniża”.  Wynajmujący w piśmie z dnia 26 maja 2020 r. odrzucił możliwość 

skrócenia okresu najmu i rozwiązania umowy za porozumieniem stron. 

(akta kontroli str. 1057-1060) 

W sprawie przyczyn nieskierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, były 

p.o. Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta wyjaśnił, że „Rozwiązanie umowy 

najmu na drodze sądowej nie znając efektu tej decyzji mogło wiązać się z dość 

wysokimi kosztami sądowymi, wypłaceniem odszkodowania, utratą wiarygodności 

w oczach środowisk biznesu oraz społeczeństwa. Tymi sprawami zajmowała się 
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Pani Z-ca Dyrektora Generalnego M. Gośniowska-Kola, gdzie poczyniono wiele 

kroków, aby sprawę najmu rozwiązać, ale bezskutecznie”.  

(akta kontroli str. 1586) 
Na okoliczność przyczyn nieskierowania sprawy na drogę postępowania sądowego 
p.o. Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola wyjaśniła, że obecnie 
„Trwa zaawansowany proces negocjacyjny, którego efektem ma być cesja 
powierzchni. Na tym etapie byłoby niezasadne wystąpienie na drogę sądową, co 
mogłoby zniweczyć obecnie trwający proces zmierzający do skrócenia umowy 
najmu KOWR. Wystąpienie na drogę sądową przed terminem porozumienia jest 
przedwczesne zwłaszcza uwzględniając fakt, iż potencjalne postępowanie sądowe – 
niezależnie, kiedy zostałoby wszczęte, z prawdopodobieństwem graniczącym 
z pewnością nie zakończyłoby się prawomocnie przed końcem umowy najmu, 
uwzględniając przeciętną długość procesów sądowych na terenie apelacji 
warszawskiej, byłoby obarczone znacznym ryzykiem i kosztami, a zatem jego 
zainicjowanie jest traktowane przez KOWR jako ostateczność”.  

(akta kontroli str. 1526) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że dopiero w maju 2020 r. Biuro 
Administracyjne KOWR zwróciło się do BPiZP o ocenę sytuacji prawnej KOWR 
w związku z umową najmu nieruchomości przy ul. Inflanckiej 4, podczas gdy 
nieruchomość ta stała się zbędna już w momencie, gdy podjęta została przez 
KOWR decyzja o alokacji wszystkich pracowników KOWR do siedziby przy 
ul. Karolkowej, tj. w 2018 r. Do dnia zakończenia kontroli nie podjęto działań 
zmierzających do zakończenia bytu prawnego umowy najmu, bądź zmniejszenia 
wysokości świadczenia – na drodze sądowej.  

 (akta kontroli str. 1430) 

Zgodnie z umową z 22 lipca 2014 r. najem zawarty został na czas określony  
do 31 marca 2022 r. bez zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy przez 
najemcę, przed upływem okresu jej obowiązywania13. Prawo do wypowiedzenia 
umowy zostało zastrzeżone wyłącznie na rzecz wynajmującego. 

W powyższej sprawie, Dyrektor BPiZP Barbara Loba, p.o. Zastępca Dyrektora 
BPiZP Piotr Piątek, radca prawny w BPiZP w stanowisku z 11 stycznia 2021 r. 
podali m. in., że „(…) postanowienie to w oczywisty sposób jest konsekwencją 
umieszczenia wielomilionowego kosztu fit-out po stronie wynajmującego. Ciężko 
sobie wyobrazić, aby wynajmujący pozwolił na umieszczenie okresu wypowiedzenia 
w umowie w sytuacji, w której bierze on na siebie ryzyko i koszt wykonania robót 
najemcy, dostosowania przedmiotu najmu do specyfiki tej instytucji (…).” 

(akta kontroli str. 1553)  

Były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta wyjaśnił, że 
„Na rynku nieruchomości podstawową zasadą są umowy na czas określony i im 
dłuższy okres tym większa możliwość negocjacji upustów, ceny za metr powierzchni 
biurowej oraz wielkość nakładów jakie poniesie wynajmujący na dostosowanie biur 
na potrzeby najemcy”. Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że 
„Wynajmujący prawdopodobnie ze względu na koszt adaptacji pomieszczeń do 
potrzeb ANR warunkował długość trwania umowy najmu. Nie miałem informacji co 
do kosztów adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby ANR przy umowie najmu 
z dnia 22 lipca 2014 r. - wysokość kosztów adaptacyjnych najmu nie była mi 
potrzebna, gdyż koszty ponosił właściciel, które to koszty uwzględnił w cenie najmu 

                                                      
13  Zgodnie z art. 63 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) 

jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem 
w wypadkach określonych w umowie.  
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i długości trwania umowy. Znając wielkości zasobu ANR oraz czas trwania umów 
dzierżawy gruntów nie przewidywałem likwidacji ANR w czasie, na który była 
zawarta umowa najmu z dnia 22 lipca 2014 r.” 

Zdaniem NIK, brak zastrzeżenia w umowie najmu, zawartej na czas określony,  

prawa do jej wypowiedzenia przez najemcę, było niekorzystne dla najemcy, gdyż 

uniemożliwiło umowne jej rozwiązanie, przed upływem okresu na jaki została 

zawarta.  

(akta kontroli str. 1585, 1592) 

Zgodnie z umową z 22 lipca 2014 r. (pkt 5.1) najemca zobowiązany był do wpłaty 

depozytu gwarancyjnego w wysokości równej, co najmniej trzymiesięcznemu 

czynszowi za nieruchomość będącą przedmiotem najmu oraz trzymiesięcznej 

stawce za opłaty eksploatacyjne. W umowie zawarto zapis, że „Odsetki uzyskane 

każdego roku od złożonego depozytu podlegają wypłacie na rzecz Najemcy do 

30 stycznia każdego roku, o ile nie zajdą okoliczności uprawniające wynajmującego 

do ich zatrzymania. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, iż wybór 

rachunku oszczędnościowego, na który zostanie wpłacony Depozyt będzie 

dokonany według wyłącznego uznania Wynajmującego.” 

Agencja Nieruchomości Rolnych wpłaciła wynajmującemu depozyt gwarancyjny 

w łącznej kwocie 1 mln 890 tys. zł, z tego 1 mln 612 tys. zł w dniu 21 sierpnia 2014 r. 

i 278 tys. zł w dniu 2 października 2014 r. ANR otrzymała od wynajmującego odsetki 

od depozytu gwarancyjnego za okres 2014–2016. 

Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński, 

według informacji Biura Finansowo-Księgowego KOWR na 31 października 2020 r., 

kwota depozytu nie uległa zmianie i nie była wykorzystywana na poczet zapłat 

wynikających z umowy. 

(akta kontroli str. 1401-1402, 1426) 

Pismem z 21 grudnia 2017 r. nowy wynajmujący powierzchnię nieruchomości przy 

ul. Inflanckiej 4 w Warszawie oświadczył KOWR, że od dnia 1 stycznia 2017 r. 

depozyt gwarancyjny został przeniesiony na nieoprocentowany rachunek bankowy 

oraz wskazał, że „(…) w żadnym miejscu Umowa Najmu nie nakłada na 

Wynajmującego zobowiązania do utrzymywania Depozytu na rachunku 

generującym odsetki”.  

Jak wyjaśniła p.o. Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola 

„Za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia dzisiejszego nie wpłynęły odsetki uzyskane 

każdego roku od złożonego depozytu gwarancyjnego. Brak uzyskiwania odsetek od 

złożonego depozytu (…), wiąże się ze zmianą właściciela budynku i przeniesienia 

depozytu przez nowego właściciela budynku, tj. od dnia 01.01.2017 r. (od dnia 

zakupu Budynku) na nowy nieoprocentowany rachunek bankowy”. 

 (akta kontroli str. 1419-1422, 1427, 1542-1545) 

W sprawie zapisów umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczących depozytu 

gwarancyjnego, Dyrektor BPiZP Barbara Loba, p.o. Zastępca Dyrektora BPiZP Piotr 

Piątek oraz radca prawny w BPiZP w stanowisku z 11 stycznia 2021 r. wskazali 

m.in., że „(…) to niezrozumiałe jest, dlaczego nie zawarto obowiązku 

przechowywania go na rachunku oprocentowanym. BPiZP KOWR nie jest 

w posiadaniu dokumentacji, która wskazywałaby w jaki sposób przeprowadzono 

negocjacje w tym zakresie, i może jedynie spekulować, iż wynajmujący wymagał 

depozytu gwarancyjnego z uwagi na bardzo wysokie wstępne koszty zawarcia 

umowy po jego stronie wynikające z robót fit-out”. 

(akta kontroli str. 1554)   
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Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że „Czytając umowę najmu  
z 22 lipca 2014 r. nie zwróciłem uwagi, że depozyt może być na koncie bankowym 
nieoprocentowanym. Powszechną zasadą było to, że środki pieniężne ANR były 
prowadzone na kontach oprocentowanych. Przez analogię myślałem, że depozyt 
gwarancyjny powinien być na koncie oprocentowanym”. 

(akta kontroli str. 1592) 

Zdaniem NIK, nie znajduje uzasadnienia wprowadzenie do umowy najmu z 22 lipca 
2014 r. postanowień dotyczących zobowiązania najemcy do dostarczenia depozytu 
gwarancyjnego, w sytuacji gdy najemca jest państwową osobą prawną będącą 
jednostką sektora finansów publicznych, w stosunku do której nie występuje ryzyko 
utraty płynności. Zastrzeżenie w powyższej umowie najmu, do wyłącznej decyzji 
wynajmującego, wyboru rachunku bankowego, na którym miał być przechowywany 
depozyt gwarancyjny było nierzetelne.  

(akta kontroli str. 1450-1455, 1525) 

Zgodnie z umową najmu z dnia 22 lipca 2014 r. (pkt 10.6.1) „Najemca może 
podnająć, dokonać cesji lub w inny sposób dysponować Nieruchomością Będącą 
Przedmiotem Najmu, dzielić jej użytkowanie lub zezwolić osobie trzeciej na jej 
użytkowanie lub zajmowanie jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażona 
na piśmie”.  

Były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta wyjaśnił, że 
„Ten zapis miał gwarantować, że ANR jako instytucja rządowa nie podnajmie komuś 
np. firmie krzak lub innej nie związanej z sektorem publicznym, bądź biznesowym. 
Chciano, aby utrzymać prestiż instytucji, która jest właścicielem obiektu”. 

W związku z prowadzonymi negocjacjami w przedmiocie wcześniejszego 
przeniesienia praw i obowiązków z umowy najmu w drodze cesji, wynajmujący 
w piśmie z 23 grudnia 2019 r. zażądał od KOWR zapłaty kwoty w wysokości 
350 tys. euro powiększonej o podatek VAT, jako opłaty za wcześniejsze, częściowe 
(dotyczące 4082 m2 powierzchni biurowej oraz 22 miejsc postojowych) rozwiązanie 
umowy najmu. Z uwagi na odstąpienie zainteresowanych od cesji, do przeniesienia 
praw i obowiązków z umowy najmu nie doszło.  

Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński „(…) 
nie można stwierdzić definitywnie, że KOWR każdorazowo będzie zobowiązany do 
poniesienia opłaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, ani tym bardziej 
oszacować wysokość tej opłaty. Niewątpliwie będzie to uzależnione od 
potencjalnych kosztów, jakie Wynajmujący poniósłby w związku ze zmianą najemcy, 
np. czy powierzchnia najmu wymagałaby zmian, a jeśli tak, to jakich”.  

Dyrektor BPiZP Barbara Loba, p.o. Zastępca Dyrektora BPiZP Piotr Piątek oraz 
radca prawny w BPiZP w stanowisku z 11 stycznia 2021 r. wyjaśnili m.in., że „(…) 
umowa najmu milczy w tym zakresie zapewne dlatego, że żadna ze stron w 2014 r. 
nie mogła antycypować, że takie postanowienia będą do czegokolwiek którejkolwiek 
ze stron umowy potrzebne – jest to klasyczny przypadek braku regulacji w wyniku 
braku potrzeb”. 

Zdaniem NIK, uzależnienie w umowie prawa podnajmu oraz cesji praw 
i obowiązków wynikających z umowy od wyłącznej zgody wynajmującego 
ograniczało najemcę w swobodnym podejmowaniu decyzji w przedmiocie 
przenoszenia praw i obowiązków z umowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy najmowana 
powierzchnia stała się zbędna.  

(akta kontroli str. 1515, 1519-1520, 1556, 1586, 1593) 
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Zgodnie z umową najmu z dnia 22 lipca 2014 r. (pkt 12.7), jeżeli wynajmujący 
rozwiąże umowę lub odstąpi od niej „(…) Najemca będzie zobowiązany do zapłaty 

na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości czynszu za Nieruchomość 

będącą Przedmiotem Najmu brutto pozostałego do końca okresu najmu. 
Niezależnie od powyższego, Najemca zwróci Wynajmującemu wszelkie koszty 
poniesione przez Wynajmującego w związku z opracowaniem Wstępnej Propozycji, 

Dokumentów Wykonania Robót Fit Out i wykonaniem Robót Fit Out”. 

W sprawie przyczyn wprowadzenia do umowy najmu powyższego zapisu, Dyrektor 
BPiZP Barbara Loba, p.o. Zastępca Dyrektora BPiZP Piotr Piątek, radca prawny 
w BPiZP w stanowisku z 11 stycznia 2021 r. podali m.in., że „(…) postanowienie to 
jest oczywistym następstwem charakteru umowy oraz przyjęciem przez 
wynajmującego ryzyka wykonania – na swój koszt – robót przygotowujących 

nieruchomość do potrzeb najemcy”. Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura 
Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński w przypadku wypowiedzenia przez 
wynajmującego umowy najmu, ANR będzie zobowiązana do zapłaty kosztów kary 

umownej „(…) w wysokości czynszu za Nieruchomość Będącą Przedmiotem Najmu 
brutto pozostałego do końca okresu najmu od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 
to około 7,2 mln zł brutto (jest to czynsz brutto za powierzchnię biurową brutto oraz 

czynsz za miejsca parkingowe najmowane przez KOWR) – wysokość tej kwoty 
uzależniona jest od aktualnego kursu euro”.  

 (akta kontroli str. 953-954, 1506, 1555) 

W sprawie przyczyn wprowadzenia powyższego zapisu umowy, były p.o. Dyrektor 
Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta wyjaśnił, że „Nie pamiętam tych 

zapisów, ale chyba to norma, bo jeżeli wynajmujący poniósł koszty na adaptację 

pomieszczeń na biura na potrzeby najemcy to w przypadku wypowiedzenia umowy 
i jej rozwiązania podlegają zwrotowi. Zespół prawny ANR nie wnosił zastrzeżeń do 

tego typu zapisów. Moim zdaniem ta umowa zabezpieczała interesy obu stron”. 
Były Prezes ANR Leszek Świętochowski w sprawie przyczyn powyższego zapisu 
umowy zeznał, że „Jednym z warunków podpisania umowy najmu z 22 lipca 2014 r. 
był czas trwania umowy na okres do 31 marca 2022 r. ze względu na koszty 

adaptacyjne (fit-out). Wysokości kosztów adaptacyjnych (fit-out) nie znałem, 
ponieważ były to koszty obciążające właściciela nieruchomości przy ul. Inflanckiej 4, 
a nie ANR”. 

Niezależnie od ww. kary umownej i zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń umowa 
najmu nie wyłączała możliwości dochodzenia przez wynajmującego żądania 
odszkodowania „za szkody, starty lub inne podobne w pełnej wysokości”.  

(akta kontroli str. 19, 1586, 1592) 

Zdaniem NIK, zawarcie umowy najmu z dnia 22 lipca 2014 r. na czas określony do 
31 marca 2022 r., na mocy której uprawnienie do rozwiązania umowy przewidziano 
wyłącznie na rzecz wynajmującego, wraz z obostrzeniem w postaci zastrzeżenia 
zapłaty przez najemcę kary umownej w wysokości pozostałego do zapłaty czynszu 
do końca okresu najmu oraz zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez 
wynajmującego w związku z adaptacją pomieszczeń, wskazuje na brak 
równomiernego rozkładu ryzyka umownego między stronami.  

Umowa z 22 lipca 2014 r. nie precyzowała wysokości ani sposobu wyliczenia 
kosztów adaptacji pomieszczeń, tzw. kosztów fit-out, które poniósł wynajmujący.    

Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński 
„Wysokość tych kosztów nie jest określona w umowie i Najemca nie został tymi 
kosztami obciążony, albowiem regulację tą przewidziano na okoliczność naruszenia 
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umowy przez Najemcę tak dalece, że Wynajmujący skłonny byłby ją wypowiedzieć. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż kwota kosztów fit-out poniesionych przez 
Wynajmującego nie jest określona w umowie, wysokość tych kosztów można byłoby 
ustalić z Wynajmującym jedynie w przypadku chęci zgłoszenia przez niego 
stosownego roszczenia – wymagającego dla jego zaistnienia naruszenia umowy 
przez Najemcę”. 

(akta kontroli str. 1506-1507, 1586) 
Odnośnie do wysokości kosztów fit-out pełniący obowiązki Dyrektor Biura 
Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński wyjaśnił, że „(…) proporcjonalnie, od 
stycznia 2021 r. do końca okresu najmu, tj. do dnia 31 marca 2022 r. kwota zwrotu 
za koszty poniesione przez Wynajmującego na fit-out całej powierzchni najmu 
wyniosłaby około (…) 3,5 mln zł brutto w zależności od aktualnego kursu euro. 
Jednakże nadal jest to uproszczenie na potrzeby szacunkowe. Wydaje się, iż 
dopiero w razie zaistnienia okoliczności, w których Wynajmujący miałby prawo 
skorzystać z omawianej regulacji (…) i zgłosiłby Najemcy stosowne roszczenie, 
byłby zobligowany przedstawić dowody pozwalające na dokładne określenie tych 
kosztów.” Dyrektor BPiZP Barbara Loba, p.o. Zastępca Dyrektora BPiZP Piotr 
Piątek oraz radca prawny w BPiZP w stanowisku z 11 stycznia 2021 r. podnieśli 
m.in., że „(…) Oczywiście w idealnej rzeczywistości dobrze byłoby, aby ANR 
zadbała o poznanie tych kosztów, ale jest to kwestia o niskim, wręcz marginalnym 
znaczeniu – ryzyko związane z tymi postanowieniami zmaterializowałoby się 
wyłącznie wówczas, gdyby ANR zaczęła naruszać zobowiązania umowne.” 

Jak podał p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński, 
w przypadku rozwiązania umowy najmu przez wynajmującego, według stanu na 
1 stycznia 2021 r., KOWR poniósłby koszt w wysokości około 10 mln 790 tys. zł, 
z tego koszty czynszu w kwocie 7 mln 238 tys. zł oraz koszty fit-out 3 mln 552 tys. zł. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że z pkt. 12.7 umowy najmu wynika, że najemca 
zobowiązał się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z wykonaniem 
robót fit-out, w przypadkach określonych w umowie. Zdaniem NIK, KOWR wstępując 
w prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu, powinien był ustalić wysokość tych 
kosztów.  

 (akta kontroli str. 953-954, 1509, 1515, 1555) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Niepodjęcie skutecznych działań zmierzających do renegocjacji warunków umowy 
najmu z 22 lipca 2014 r. Ponadto, pomimo niekorzystnych postanowień umowy 
najmu oraz dysponowania powierzchnią przekraczającą potrzeby lokalowe centrali 
KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie podjął również próby zmierzającej 
do zakończenia bytu prawnego umowy najmu z 22 lipca 2014 r., bądź zmniejszenia 
wysokości świadczenia – na drodze sądowej, w sytuacji gdy nieruchomość stała się 
zbędna na potrzeby jednostki. 

 

(akta kontroli str. 1000-1010, 1416-1417, 1546-1557) 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, pomimo postanowień umowy najmu 
powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 niezabezpieczających interesów najemcy, jako 
jednostki sektora finansów publicznych, nie podjął skutecznych działań mających na 
celu renegocjacje postanowień umowy najmu z 22 lipca 2014 r. Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa nie podjął również próby zmierzającej do zakończenia bytu 
prawnego umowy najmu powierzchni przy ul. Inflanckiej 4 w Warszawie z 22 lipca 
2014 r., bądź zmniejszenia wysokości świadczenia – na drodze sądowej, w sytuacji 
gdy nieruchomość stała się zbędna na potrzeby jednostki. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Ponadto, zdaniem NIK, niesporządzenie przez ANR dokumentacji z prac Zespołu 
powołanego do wyboru siedziby ANR, mając na względzie długoterminowy 
charakter umowy oraz wielomilionowe zobowiązania z tytułu jej realizacji, naruszyło 
podstawową zasadę transparentności działania i dokumentowania realizowanych 
czynności służących jawności postępowania.  
 

2. Realizacja umowy najmu pomieszczeń przy 
ul. Inflanckiej 4 

Najem powierzchni biurowej przy ulicy Inflanckiej 4 był przedmiotem umowy  
z 22 lipca 2014 r. Wielkość najmowanej powierzchni nie uległa zmianie w trakcie 
trwania umowy i wyniosła 5610,06 m2, z tego na: parterze 302,55 m2, IV piętrze 
277,08 m2, V piętrze 2067,12 m2, VI piętrze 2015,45 m2, VII piętrze 515,16 m2 oraz 
VIII piętrze 432,70 m2. Najem obejmował również 30 miejsc parkingowych.  

Miesięczny całkowity czynsz najmu obejmował: czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz 
opłaty dodatkowe (tj. media14, sprzątanie i walidator15). Zobowiązania z tytułu 
czynszu oraz najmu miejsc parkingowych zostały określone w umowie najmu 
w walucie euro. 

Jak wyjaśnił były p.o. Dyrektor Zespołu Organizacyjnego ANR Grzegorz Pięta „Takie 
zapisy w umowach to standard u deweloperów jak rozliczanie w walucie obcej niż 
w złotówkach. Natomiast ryzyko kursu euro dotyczy wynajmującego jak też najemcy”. 
Były Prezes ANR Leszek Świętochowski zeznał, że „Posiadałem informację, że 
wszystkie umowy najmu na rynku otwartym warszawskim są zawierane w euro. 
Nie przewidywałem drastycznych zmian kursów euro”.  
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że podjęcie zobowiązań finansowych 
w walucie euro, potencjalnie, mogło narażać najemcę na ryzyko ujemnych różnic 
kursowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę długoterminowość i wysokość 
zobowiązania wynikającego z umowy najmu.   

[…]**)  

Pierwsza płatność w ramach umowy najmu za czynsz i koszty eksploatacyjne 
w łącznej kwocie 96,2 tys. zł została dokonana w dniu 27 kwietnia 2015 r. i dotyczyła 
kosztów marca 2015 r. 

[…]**) Każdego roku stawki czynszu podlegały waloryzacji o wskaźnik równy stopie 
HICP16.  

Przykładowy, miesięczny koszt najmu powierzchni KOWR przy ul. Inflanckiej 4 
(według stanu na grudzień 2020 r.) ustalono na kwotę 608 tys. zł, przy kursie 4,4960 zł 
za 1 euro (zgodnie z tabelą NBP z dnia 13 listopada 2020 r.), na który składało się:  

― 14,5 tys. zł – koszt najmu powierzchni na parterze […]17**); 

― 448,5 tys. zł – koszt najmu powierzchni na piętrze IV, V, VI, VII i VIII […]18**);  

― 21,6 tys. zł za wynajem 30 miejsc parkingowych […]**);  

― 122,1 tys. zł ― koszty eksploatacyjne za powierzchnię najmu […]**); 

― 1,3 tys. zł – koszty mediów według wskazań liczników. 

                                                      
14  Koszty mediów obejmowały: energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków. 
15  Walidator to opłata za system parkingu wewnętrznego ponoszona przez KOWR do końca 2019 r. 
16  Inflacja bazowa HICP (Harmonised Index of Consumer Proces) - zharmonizowany indeks cen 

konsumpcyjnych. 
17  Jest to stawka określona w umowie najmu […]**), po waloryzacji o wskaźnik równy stopie HICP – na 

grudzień 2020 r. […]**). 
18  Jest to stawka określona w umowie najmu […]**), po waloryzacji o wskaźnik równy stopie HICP – na 

grudzień 2020 r. […]**).  

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 
 

(akta kontroli str. 119, 124-125, 775, 1148, 1374, 1586, 1592, 1734) 

W latach 2015–2020 łączne koszty najmu powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4 
wyniosły 38 mln 927,5 tys. zł, z tego:  
― w 2015 r. (od 1 marca) – 5 mln 001,3 tys. zł (z tytułu: czynszu 3 mln 905,7 tys. zł, 

opłat eksploatacyjnych 993,6 tys. zł i dodatkowych opłat 102 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 526,4 tys. zł; 

― w 2016 r. – 6 mln 569 tys. zł (z tytułu: czynszu 5 mln 122,3 tys. zł, opłat 
eksploatacyjnych 1 mln 324,9 tys. zł i dodatkowych opłat 121,8 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 547,4 tys. zł; 

―  w 2017 r. – 6 mln 579,6 tys. zł (z tytułu: czynszu 5 mln 275,3 tys. zł, opłat 
eksploatacyjnych 1 mln 135,6 tys. zł i dodatkowych opłat 168,7 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 548,3 tys. zł;  

― w 2018 r. – 6 mln 882,4 tys. zł (z tytułu: czynszu 5 mln 333,4 tys. zł, opłat 
eksploatacyjnych 1 mln 234,6 tys. zł i dodatkowych opłat 314,4 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 573,5 tys. zł; 

― w 2019 r. – 6 mln 714,6 tys. zł (z tytułu: czynszu 5 mln 455 tys. zł, opłat 
eksploatacyjnych 1 mln 163,5 tys. zł i dodatkowych opłat 96,1 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 559,5 tys. zł; 

―  w 2020 r. – 7 mln 180,6 tys. zł (z tytułu: czynszu 5 mln 700,3 tys. zł, opłat 
eksploatacyjnych 1 mln 465,6 tys. zł i dodatkowych opłat 14,7 tys. zł), 
średniomiesięczny koszt ― 598,4 tys. zł. 

Koszty najmu poniesione przez KOWR (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.) 
wyniosły 22 mln 876,9 tys. zł. Łączne koszty najmu i eksploatacji w ciągu trwania 
umowy (tj. siedmiu lat) oszacowano na kwotę 48 mln 176,7 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 776-780, 1112-1113, 1152, 1147, 1169) 

Szczegółowym badaniem objęto realizację wydatków w kwocie 13 mln 237,3 tys. zł 
stanowiącej 34% wydatków poniesionych w związku z wynajmem powierzchni 
biurowej i miejsc parkingowych przy ul. Inflanckiej 4. Badaniem objęto 37 dowodów 
księgowych (dobranych celowo19), z tego: 16 (na kwotę 5 mln 435 tys. zł) 
stanowiących wydatki realizowane przez ANR i 21 (na kwotę 7 mln 802,3 tys. zł) 
stanowiących wydatki KOWR. Na każdym dokumencie znajdowało się 
potwierdzenie sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym, a także dekretacja określająca sposób ujęcia dowodu w ewidencji 
finansowo-księgowej. We wszystkich przypadkach opłaty za najem były ponoszone 
w walucie polskiej (złoty), ustalone były prawidłowo, w wysokości stanowiącej 
równowartość kosztów najmu według waluty euro w przeliczeniu według średniego 
kursu NBP na dzień wystawienia faktur. W badanej próbie wydatków nie wystąpił 
przypadek nieterminowej płatności skutkującej zapłaceniem odsetek, kar lub innych 
opłat.  

(akta kontroli str. 1169-1298) 

W związku z wprowadzonymi z dniem 1 września 2017 r. zmianami w administracji 
rolnej polegającymi na utworzeniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
w dyspozycji centrali KOWR pozostawała zarówno powierzchnia biurowa w budynku 
przy ul. Inflanckiej 4 wynajęta przez ANR, jak i powierzchnia w budynku przy 
ul. Karolkowej 30 wynajęta przez Agencję Rynku Rolnego (dalej: ARR).  

Zgodnie z podpisaną przez ARR w dniu 19 grudnia 2014 r. umową najmu, jej 
przedmiotem była powierzchnia wynosząca 10 021,59 m2, z tego powierzchnia 
biurowa ― 9871 m2 i powierzchnia magazynowa ― 150,59 m2. Przedmiotem najmu 

                                                      
19  Doboru próby dokonano w sposób celowy, kierując się kryterium najwyższej kwoty wydatku (badaniem 

objęto od czterech do pięciu faktur wystawionych w danym roku oraz cztery faktury korygujące). 
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było także 93 miejsc parkingowych. Okres najmu dotyczył 84 miesięcy i kończy się 
14 lipca 2022 r. Przykładowy, miesięczny czynsz najmu za grudzień 2020 r. wyniósł 
688,3 tys. zł20[…]**). 

Łączne koszty poniesione na najem i eksploatację powierzchni w budynku przy 
ul. Karolkowej 30 (od 1 lipca 2015 r.21 do 31 grudnia 2020 r.) wyniosły 56 mln 847 tys. zł, 
w tym przez KOWR (od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.) ― 35 mln 955,1 tys. zł. 
Średniomiesięczne koszty z tego tytułu wyniosły: w 2015 r. ― 824,2 tys. zł, w 2016 r. 
― 860,7 tys. zł, w 2017 r. ― 752,9 tys. zł, w 2018 r. ― 872 tys. zł, w 2019 r. ― 
909,5 tys. zł i w 2020 r. – 964,4 tys. zł.  
Koszty najmu i eksploatacji za cały okres trwania umowy najmu przy ul. Karolkowej 
30 (siedem lat) oszacowano na kwotę 75 mln 238,6 tys. zł.  

(akta kontroli str. 1109, 1112-1113, 1156-1158, 1385, 1783-1808) 

W budynku przy ulicy Inflanckiej 4, od 2018 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
podnajmował wolne powierzchnie biurowe. Uzyskane przychody z tego tytułu 
wyniosły do końca 2020 r. 240,5 tys. zł i dotyczyły: 

― 46,3 tys. zł – podnajmu, w okresie od 22 października do 7 grudnia 2018 r. na 
rzecz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pomieszczeń na 
IV piętrze o powierzchni 277,08 m2; (czynsz za cały okres podnajmu wyniósł 

37,3 tys. zł, a opłaty eksploatacyjne wraz z mediami 9 tys. zł);  

― 70,5 tys. zł – podnajmu, w okresie od 5 sierpnia 2019 r. do 31 października 2020 r. 
spółce Green Lab, pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku 

o powierzchni 56,15 m2; […]**) 

― 2,7 tys. zł – podnajmu, w okresie od 1 listopada 2019 r. do 29 lutego 2020 r. 

spółce People, jednego miejsca parkingowego; […]**) 

― 121 tys. zł – podnajmu, w okresie od 2 marca do 30 czerwca 2020 r. spółce 

Polowoc, pomieszczeń na IV piętrze (137,11 metrów2) i trzech miejsc 

parkingowych oraz podnajmu, w okresie od 1 lipca do 31 października 2020 r. 

spółce Polowoc, powierzchni biurowych na IV piętrze (108,22 m2) i trzech miejsc 

parkingowych; […].**) 

Podpisanie umów podnajmu było poprzedzone uzyskaniem przez KOWR zgody 

wynajmującego na podnajem. 

(dowód: akta kontroli str. 165-177, 783-788, 958) 

W badanym okresie KOWR wystawił trzy noty odsetkowe, na łączną kwotę 5,95 zł, 

za opóźnienia w opłacie czynszu i dotyczyły one jednego podnajemcy. Powyższe 

odsetki zostały uregulowane. 

 (akta kontroli str. 921-925) 

W latach 2015–2016, od złożonego depozytu gwarancyjnego w kwocie 1 mln 890 tys. zł, 

wynajmujący zapłacił ANR odsetki w wysokości 59,2 tys. zł, uzyskane za okres 

2014–2016, tj.: 

 2014 r. – w kwocie 9,5 tys. zł (26 lutego 2015 r.);  

 2015 r. – w kwocie 22,7 tys. zł (8 lutego 2016 r.); 

 I, II, III kwartał 2016 r. – w kwocie 20 tys. zł (31 stycznia 2017 r.); 

                                                      
20  Stawki obejmowały: sprzątanie, miejsca parkingowe w garażu podziemnym i meble biurowe. Dodatkowo, 

według wskazań liczników ponoszone były koszty zużycia mediów, tj.: energii elektrycznej i cieplnej, wody, 
odprowadzania ścieków oraz koszty sprzątania serwisu dziennego (dotyczące powierzchni wrażliwych 
i pomieszczeń socjalnych). 

21  Pierwsza płatność czynszu wynikającego z umowy najmu powierzchni przy ul. Karolkowej 30 nastąpiła 
z dniem 1 lipca 2015 r.  
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 październik i listopad 2016 r. – w kwocie 4,4 tys. zł (24 lutego 2017 r.);  

 grudzień 2016 r. – w kwocie 2,5 tys. zł (20 lutego 2018 r.) – na podstawie 

nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 października 2017 r. 

z powództwa ANR przeciwko wynajmującemu wraz z zasądzonymi odsetkami 

od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty w kwocie 0,1 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1426) 

Począwszy od 30 listopada 2016 r. depozyt gwarancyjny został przeniesiony przez 

nowego wynajmującego na nieoprocentowany rachunek bankowy. Wynajmujący 

poinformował najemcę o tym fakcie w piśmie z 15 marca 2017 r., a następnie 

przekazał swoje stanowisko w tym zakresie w piśmie z 21 grudnia 2017 r.  

W dniu 16 grudnia 2020 r., na zlecenie p.o. Dyrektora Generalnego KOWR 

Małgorzaty Gośniowskiej-Koli została sporządzona przez BPiZP opinia prawna 

odnośnie do stanowiska wynajmującego powierzchnię przy ul. Inflanckiej 4 

zawartego w piśmie z 21 grudnia 2017 r. dotyczącego przeniesienia przez niego od 

1 stycznia 2017 r. depozytu gwarancyjnego na nieoprocentowany rachunek 

bankowy.  

Pełniąca obowiązki Dyrektor Generalny Małgorzata Gośniowska-Kola wyjaśniła, że 

opinia prawna z 16 grudnia 2020 r. „(…) prezentuje stanowisko KOWR 

w przedmiocie oświadczenia (…), przy czym wcześniej należy nadmienić, iż to 

stanowisko, jako zasadne zostało ocenione wcześniej – w związku z czym KOWR 

nie prowadził w sprawie dalszego sporu”.   

Zdaniem NIK, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powinien kontynuować działania 
dotyczące dochodzenia należności z tytułu odsetek od depozytu, gdyż brak było 
uzasadnienia do zmiany stanowiska w tym zakresie. Niedochodzenie przez najemcę 
należności z tego tytułu było niezgodne z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych22. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że hipotetyczne 
odsetki, które utracił KOWR w okresie 2017–2020 wyniosły 30,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1405-1422, 1426-1427, 1444-1445, 1450-1457, 1525, 1538-1545, 
1554-1555) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedochodzeniu od 2017 r. należności z 
tytułu odsetek od depozytu gwarancyjnego, co było działaniem niegospodarnym. 
Stanowiło to naruszenie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.  
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa terminowo i zgodnie umową najmu z 22 lipca 
2014 r. regulował zobowiązania z tytułu czynszu i wszelkich opłat z tym związanych. 
Naliczano i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowej płatności czynszu z tytułu 
podnajmowanych powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła zaniechania dochodzenia należności z tytułu odsetek od 
depozytu gwarancyjnego. W przypadku podnajmu KOWR każdorazowo występował 
o zgodę wynajmującego. 

 

 

 

 

 

                                                      
22  Dz. U. 2019 r. poz. 869, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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3. Działania w celu efektywnego wykorzystania 
powierzchni przeznaczonych na najem przez centralę 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Po 1 września 2017 r. za realizację zadań mających na celu zmniejszenie ilości 
najmowanej powierzchni biurowej na potrzeby centrali KOWR, w tym opracowanie 
propozycji wynajmu powierzchni biurowej, zebranie ofert potencjalnych najemców 
oraz ich analizę odpowiadał Zespół problemowy ds. Optymalizacji Powierzchni 
Najmu Centrali KOWR. Zespół został powołany przez Dyrektora Generalnego 
KOWR zarządzeniem nr 77/2017/W z dnia 28 września 2017 r. W protokole z dnia 
28 marca 2018 r.23 podsumowującym pracę Zespołu odnotowano, że analizie 
poddano różne warianty podnajmu, a jej wyniki przedstawiono kierownictwu KOWR.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zarówno na etapie prac Zespołu, jak i po 
jego rozwiązaniu, KOWR nie dysponował żadnym opracowaniem w zakresie 
efektywności wykorzystania najmowanych przez KOWR powierzchni. Opracowanie 
różnych wariantów ich zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeb KOWR, 
w ocenie NIK, było niezbędne, w szczególności, że po zniesieniu obu agencji  
(ARR i ANR) powierzchnia w budynkach przy ul. Inflanckiej 4 i Karolkowej 30 
przewyższała istotnie potrzeby lokalowe centrali oraz generowała znaczące koszty 
związane z jej utrzymaniem. Brak takiej dokumentacji potwierdzają wyjaśnienia 
p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Małgorzaty Gośniowskiej-Koli.  

Zgodnie z rekomendacją Zespołu za optymalne rozwiązanie zagospodarowania 

wolnej powierzchni biurowej uznano podnajęcie około 40% powierzchni w budynku 

przy ul. Karolkowej 30 na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

(dalej: AOTMiT) i wykorzystanie pozostałej powierzchni – w budynku przy 

ul. Inflanckiej 4 i ul. Karolkowej 30 ― na potrzeby KOWR. Jak wyjaśnił były Dyrektor 

Generalny KOWR Witold Strobel pozostawienie dwóch lokalizacji związane było 

z procesem optymalnego rozlokowania pracowników, w tym zgodnie z przepisami BHP, 

a także decyzją o podnajęciu części powierzchni w budynku przy ul. Karolkowej. 

Podnajęcie przez KOWR części powierzchni w budynku przy ul. Karolkowej 30 było 

możliwe, gdyż w treści podpunktu 12.1.3 umowy najmu z 19 grudnia 2014 r. 

przewidziano możliwość podnajęcia przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego. 

W dniu 1 marca 2018 r.24 KOWR zawarł z AOTMiT umowę na podnajem 

wydzielonej powierzchni biurowej (3828,79 m²), pomieszczeń magazynowych 

(archiwum) oraz 25 miejsc parkingowych. Wśród warunków umownych znalazły się 

zapisy dotyczące okresu podnajmu (tj. od 19 marca 2018 r. do 31 maja 2022 r.) 

przy stawce25 miesięcznej za powierzchnię biurową […]**). Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor 

Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński „Brak było 

niezagospodarowanej powierzchni po zrealizowaniu podnajmu na rzecz AOTMiT 

(…)”. 

Po upływie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy podnajmu na rzecz AOTMiT, 

p.o. Dyrektor Generalny KOWR Piotr Serafin postanowił o umieszczeniu wszystkich 

pracowników centrali KOWR w budynku przy ul. Karolkowej 30. Jak wyjaśnił były 

                                                      
23  Przedkładając kierownictwu KOWR rozwiązanie zagospodarowania najmowanej powierzchni biurowej 

Zespół wystąpił o jego rozwiązanie. Nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego formalne rozwiązanie 
Zespołu.  

24  Do umowy podnajmu z 1 marca 2019 r. zawarto dwa aneksy: nr 1 z 25 maja 2018 r. w związku 
z wprowadzeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i nr 2 z 17 stycznia 2019 r. w związku 
z rezygnacją przez podnajemcę z pomieszczeń stanowiących archiwum.  

25  Wszystkie stawki podano w wartościach netto (bez podatku VAT). 
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p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Michał Dziewior, rozmowy o 

możliwości przeniesienia pracowników KOWR z ul. Inflanckiej 4 do zlokalizowanych 

w budynku przy ul. Karolkowej 30 „prowadził ze mną (...) p.o. Dyrektor Generalny 

KOWR od drugiej połowy lipca 2018 r.” 

Działania związane z przeniesieniem pracowników centrali KOWR do budynku przy 

ul. Inflanckiej 4 nie zostały poprzedzone ani poparte żadnymi analizami lub innymi 

opracowaniami wskazującymi na zasadność przyjętego rozwiązania. Były p.o. Dyrektor 

Biura Administracyjnego KOWR Michał Dziewior potwierdził, że dokumenty takie nie 

zostały opracowane. Były p.o. Dyrektor Generalny KOWR Piotr Serafin wyjaśnił, że 

przeniesienie pracowników miało wyeliminować koszty przemieszczania się 

pracowników pomiędzy lokalizacjami oraz koszty przepływu dokumentacji. 

Zmiana polegająca na umiejscowieniu wszystkich pracowników KOWR w budynku 

przy ul. Karolkowej wiązała się z koniecznością rozwiązania umowy podnajmu 

z AOTMiT. Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy podnajmu z 1 marca 2018 r. rozwiązanie 

umowy mogło nastąpić z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

przez obie strony. W dniu 29 sierpnia 2018 r. p.o. Dyrektor Generalny KOWR Piotr 

Serafin wypowiedział AOTMiT umowę podnajmu informując jednocześnie, że 

sześciomiesięczny okres wypowiedzenia upływa w dniu 28 lutego 2019 r.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wiążące decyzje w sprawie zmiany 

sposobu zagospodarowania powierzchni w budynkach przy ul. Inflanckiej 4 

i Karolkowej 30 na potrzeby siedziby KOWR zostały podjęte bez rozpoznania 

realnych możliwości ograniczenia kosztów ponoszonych na ich najem, 

w szczególności poprzez przeniesienie praw i obowiązków do najmowanej 

powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4 na inny podmiot.  

(akta kontroli str. 539-599, 940, 971-1012, 1016-1027, 1038, 1153, 1163, 1800, 1810) 

Z podnajmu powierzchni w budynku przy ul. Karolkowej ― za okres od 1 kwietnia 

2018 r.26 do 28 lutego 2019 r. ― KOWR uzyskał przychód w wysokości  

3 mln 968,6 tys. zł. Rozwiązanie umowy podnajmu w dniu 28 lutego 2019 r. 

z AOTMiT doprowadziło do utraty przychodów, jakie KOWR uzyskałby od 1 marca 

2019 r. do 31 maja 2022 r.27 w szacunkowej kwocie około 14  mln 583,3 tys. zł28. 

Jak wyjaśnił były p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Michał Dziewior „(…) 

oczywistym faktem było, że rozwiązanie umowy z AOTMiT spowoduje zmniejszenie 

przychodów z tytułu podnajmu (…)”. 

(akta kontroli str. 570-597, 599-600, 944-946, 1014-1015, 1112-1113) 

W dniu 4 marca 2019 r., zgodę na kontynuowanie prac służących zapewnieniu 

warunków dla wszystkich pracowników centrali KOWR w budynku przy 

ul. Karolkowej 30 i przeniesienia ich z budynku przy ul. Inflanckiej 4 wyraził 

p.o. Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta. Były p.o. Dyrektor Generalny 

KOWR Grzegorz Pięta zeznał, że „Nie zmieniłem decyzji (…) o przeprowadzce 

                                                      
26  Umowa podnajmu z 19 marca 2018 r. zobowiązywała AOTMiT do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie 

z przedmiotu podnajmu począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 r. 
27  Po 31 marca 2022 r. KOWR dysponowałby wyłącznie powierzchnią znajdującą się w budynku przy 

ul. Karolkowej 30, gdyż w tym dniu nastąpiłoby rozwiązanie umowy na najem powierzchni w budynku przy 
ul. Inflanckiej 4. 

28  Na kwotę 14 mln 583,3 tys. zł składają się utracone przychody w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 stycznia 
2021 r., tj. do dnia zakończenia kontroli (8489,5 tys. zł) oraz potencjalne przychody (6093,8 tys. zł), jakie 
uzyskałby KOWR od 1 lutego 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
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pracowników i siedziby KOWR na ul. Karolkową, ponieważ racjonalnym było, aby 

siedziba KOWR mieściła się w jednej lokalizacji (…), a nie w dwóch lokalizacjach”. 

Prace związane z przeniesieniem pracowników KOWR do budynku przy 

ul. Karolkowej 30 były prowadzone od marca do czerwca 2019 r. i skutkowały 

sfinansowaniem kosztów w łącznej kwocie 28,8 tys. zł dotyczących: 

― relokacji 137 pracowników, dokumentacji oraz składników majątkowych 

z budynku przy ul. Inflanckiej 4 do budynku przy ul. Karolkowej 30 (20 tys. zł); 

― przewiezienia wyposażenia oraz dokumentacji kancelarii tajnej (5,3 tys. zł); 

― przetransportowania dokumentów pomiędzy pomieszczeniami archiwum 

(3,5 tys. zł). 

Od kwietnia 2019 r. budynek przy ul. Karolkowej 30 stał się jedynym miejscem 

urzędowania pracowników centrali KOWR.  

Od przeniesienia pracowników do budynku przy ul. Karolkowej 30 do dnia 

zakończenia kontroli ― na utrzymanie najmowanej powierzchni w budynku przy 

ul. Inflanckiej 4, KOWR poniósł koszty w wysokości 12 mln 728,2 tys. zł29. 

 (akta kontroli str. 941, 998, 1573) 

W okresie od marca do czerwca 2018 r. w budynku przy ul. Inflanckiej 4 

przeprowadzono prace remontowo-budowlane mające na celu zmianę aranżacji 

powierzchni biurowej (na VII i VIII piętrze) polegającą na wyodrębnieniu trzech 

gabinetów wraz z zapleczem, w celu umieszczenia wszystkich zastępców Dyrektora 

Generalnego KOWR w budynku przy ul. Inflanckiej 430. Pełniący obowiązki Dyrektor 

Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński wyjaśnił, że decyzję 

o przeprowadzeniu remontu podjął były Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel 

oraz jeden z jego Zastępców Sylwia Iwańczuk. Dodał ponadto, że pomimo 

stworzenia odpowiednich warunków ― do umiejscowienia całego kierownictwa 

KOWR w budynku przy ul. Inflanckiej 4 nie doszło. Jak wyjaśnił były Dyrektor 

Generalny KOWR Witold Strobel „(…) remont pomieszczeń miał służyć ich 

dostosowaniu do potrzeb całego Kierownictwa KOWR, w tym w związku 

z podnajęciem części powierzchni na ul. Karolkowej. Z uwagi jednak na dokonane 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany personalne w lipcu 2018 r., proces 

ten nie został zakończony”. 

Na zmianę aranżacji VII i VIII piętra w budynku przy ul. Inflanckiej 4, KOWR poniósł 

wydatki w wysokości 170,2 tys. zł, z tego na:  

― uzgodnienie projektu przebudowy pomieszczeń (1,8 tys. zł); 

― projekt zmian architektonicznych aranżacji (17,2 tys. zł); 

― wykonanie prac remontowo-budowlanych (131,5 tys. zł; 

― wykonanie prac w zakresie instalacji systemów ochrony ppoż. oraz aranżacji 

części powierzchni (10,7 tys. zł); 

― zakup tapet i kleju (8,5 tys. zł); 

― uzgodnienie dokumentacji podwykonawczej w zakresie wykonania prac 

zgodnie z przepisami ppoż. w odniesieniu do zmian w instalacji systemów 

ochrony ppoż oraz systemu wentylacyjnego w związku z wyodrębnieniem 

                                                      
29  Szacunkowa kwota kosztów do dnia zakończenia umowy najmu, tj. do 31 marca 2022 r. wyniosłaby  

21 mln 376 tys. zł. 
30  Zgodnie z przyjętymi z dniem 1 września 2017 r. rozwiązaniami organizacyjnymi, w budynku przy 

ul. Inflanckiej 4 znajdowały się pomieszczenia administracyjno-gospodarcze (tj. sekretariat, aneks kuchenny, 
sala spotkań) Dyrektora Generalnego KOWR oraz jego dwóch zastępców, a miejscem urzędowania dwóch 
pozostałych zastępców Dyrektora Generalnego KOWR był budynek przy ul. Karolkowej 30. 
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nowego układu pomieszczeń – zmiany aranżacji części powierzchni biurowej 

(0,5 tys. zł). 

 (akta kontroli str. 933, 1038-1039, 1297-1298, 1300-1371, 1039, 1810) 

Według stanu na 31 sierpnia 2017 r. zatrudnienie w centrali ANR wynosiło 194 osoby. 

Centrala ARR na 31 sierpnia 2017 r. zatrudniała 550 osób. W dniu 1 września 

2017 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zatrudniał w centrali 447 osób. 

Pełniący obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński 

wyjaśnił, że „(…) skoro zgodnie z ustawą o utworzeniu KOWR, zatrudnienie 

w KOWR, zostanie zredukowane o około 30%, to dotychczasowe powierzchnie 

najmu, które zapewniały miejsca pracy dla wszystkich pracowników ANR i ARR 

przed ich zniesieniem, tym bardziej zapewnią powierzchnię dla zredukowanej liczby 

pracowników obu łączonych instytucji”.  

Na koniec poszczególnych lat 2018–2020, w centrali KOWR zatrudniano 

odpowiednio: 442 osoby, 474 osoby i 488 osób.  

Limit zatrudnienia na 2018 r. został określony w zarządzeniu Dyrektora Generalnego 

KOWR nr 121/2018/W z dnia 31 lipca 2018 r.31, a na 2019 r. – w piśmie 

p.o. Dyrektora Generalnego KOWR Grzegorza Pięty. Na 2020 r. nie został 

określony limit zatrudnienia w centrali, jak i całym KOWR. Pełniąca obowiązki 

Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola wyjaśniła, że z uwagi na 

brak dyspozycji ówczesnego kierownictwa w KOWR, nie została ustalona na rok 

2020 wewnętrznym aktem prawnym etatyzacja, z podziałem na poszczególne 

jednostki organizacyjne, stąd obowiązywały limity ustalone na 2019 r. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że aktualizowanie planów dotyczących 

zatrudnienia służy zarówno zapewnieniu właściwego wykorzystania środków na 

wynagrodzenia, jak i efektywnemu wykorzystaniu pozostającego w dyspozycji 

KOWR majątku.   

 (akta kontroli str. 933, 1028-1033, 1154, 1163, 1168, 1373, 1377, 1386-1387, 1781) 

Sposób wykorzystania obu lokalizacji pozostających w dyspozycji centrali KOWR, 
od 1 września 2017 r. przedstawiał się następująco: 

― od 1 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. w budynku przy ul. Inflanckiej 
przebywało od 110 do 150 osób, a w budynku przy ul. Karolkowej od 298  
do 338 osób; 

― od 1 kwietnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. w budynku przy ul. Inflanckiej 
przebywało około 141 osób, a w budynku przy ul. Karolkowej około 307 osób;  

― od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w budynku przy ul. Inflanckiej 
przebywało do pięciu osób, a w budynku przy ul. Karolkowej około 443 osób;  

― według stanu na 22 stycznia 2021 r. w budynku przy ul. Inflanckiej nie pracował 
na stałe żaden pracownik centrali KOWR, a w budynku przy ul. Karolkowej 
pracowało 465 osób. 

Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński 
pomieszczenia najmowane w budynku przy ul. Karolkowej 30 „ na ten moment (...) 
zaspokajają potrzeby lokalowe centrali KOWR (…)”. 

(akta kontroli str. 993, 1149) 

                                                      
31  Zarządzenie nr 121/2018/W z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wielkości zatrudnienia w Krajowym 

Ośrodku Wsparcia Rolnictwa uchylone zarządzeniem nr 115/2019/W Dyrektora Generalnego KOWR  
z 24 września 2019 r.  
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Przeprowadzone oględziny32 sposobu wykorzystania wynajmowanej przez centralę 
KOWR powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4 wykazały, że: 

― w garażu podziemnym na poziomie -1 KOWR posiadał 30 oznakowanych miejsc 
parkingowych, z tego 10 na poziomie -1 i 20 na poziomie -2; trzy miejsca 
parkingowe były zajęte przez samochody będące w dyspozycji podnajemców, 
siedem miejsc przez samochody służbowe KOWR i samochody prywatne 
pracowników KOWR, a pozostałe miejsca parkingowe (20) były puste;  

― na parterze (285,69 m2) znajdowała się sala konferencyjna, pomieszczenia 
socjalne, kuchnia oraz pokoje biurowe; dwa pomieszczenia (53,02 m2) były 
podnajmowane, a w sali konferencyjnej (112,72 m2) składowano produkty 
wykorzystane przez KOWR w ramach akcji „Paczka Bożonarodzeniowa”; 

― na IV piętrze (246,78 m2) znajdowały się pokoje biurowe, pomieszczenie socjalne 
umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD oraz pomieszczenie techniczne; 
pomieszczenia o powierzchni 80,95 m2  były w dyspozycji podnajemcy (spółka 
Polowoc); pomieszczenia o powierzchni 95,83 m2  nie były wykorzystywane; 

― na V piętrze (1841,10 m2) znajdowały się pokoje biurowe, trzy pomieszczenia 
socjalne umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, pomieszczenia techniczne 
i magazynowe, pokój po archiwum, sala konferencyjna; pomieszczenia 
o powierzchni 1001,89 m2  nie były wykorzystane, a na pozostałej powierzchni 
(352,81 m2) składowano m.in. regały magazynowe, leżaki drewniane, stoliki, 
szafy biurowe, pudła kartonowe z materiałami i produktami związanymi 
z realizacją akcji „Paczka Bożonarodzeniowa”;  

― na VI piętrze (1795,08 m2) znajdowały się pokoje biurowe, trzy pomieszczenia 
socjalne umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, pomieszczenia techniczne 
i magazynowe, pokój po archiwum, pomieszczenie po serwerowni oraz sala 
konferencyjna; pomieszczenia o powierzchni 1133,62 m2  nie były wykorzystane, 
a w pozostałych (około 197,99 m2) – dwa pokoje o powierzchni 50,18 m2 były 
zajmowane przez pracowników KOWR, a w innych pomieszczeniach 
składowano m.in. meble biurowe, segregatory, ponad 100 telefonów 
stacjonarnych;    

― na VII piętrze (458,83 m2) znajdowały się w pełni umeblowane pokoje biurowe, 
pomieszczenia socjalne umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD, 
pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz sala konferencyjna; wszystkie 
pomieszczenia nie były wykorzystywane; 

― na VIII piętrze (385,39 m2) znajdowały się w pełni umeblowane pomieszczenia 
biurowe i pomieszczenia socjalne, wszystkie pomieszczenia nie były 
wykorzystywane. 

Z powyższego wynika, że 1% powierzchni KOWR przy ul. Inflanckiej 4 (50,18 m2) 
był wykorzystywany przez pracowników KOWR na cele administracyjno-biurowe, 
ponad 2% najmowanej przez KOWR powierzchni biurowej było udostępnione 
podnajemcom (tj. 133,97 m2), a ponad 9% powierzchni biurowej (tj. 465,53 m2) 
wykorzystywano na użytek okazjonalnej akcji „Paczka Bożonarodzeniowa”. 
Pozostałe pomieszczenia w większości były wykorzystywane do przechowywania 
mebli, urządzeń i materiałów biurowych. 

Odnosząc się do sposobu wykorzystania pomieszczeń przy ul. Inflanckiej 4 
p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński wyjaśnił m.in., że 
„Powierzchnia w budynku przy ul. Inflanckiej może być w całości przeznaczona dla 

                                                      
32  Oględziny przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2020 r. Dane dotyczące powierzchni prezentowane są 

według wartości netto, nie uwzględniają powierzchni wspólnych oraz powierzchni wspólnych wyliczonych 
o współczynnik 5,9%.  
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pracowników KOWR w związku z pandemią. Zorganizowanie tam miejsc pracy nie 
wymaga zbyt długiego czasu, gdyż powierzchnia jest wyposażona w meble biurowe. 
Na obecną chwilę zostały tam zorganizowane tylko 2 pokoje na ten cel, w związku 
z brakiem wniosków z innych komórek organizacyjnych Centrali KOWR oraz faktem, 
że Centrala KOWR (tak jak inne podmioty) funkcjonuje w hybrydowym trybie pracy, 
polegającym na pracy stacjonarnej zapewniającej ciągłość działania KOWR 
i częściowej pracy zdalnej pozostałych pracowników (…). Na stałe zajmowane są 
2 miejsca parkingowe wskazane w umowach podnajmu: dla Green Lab (…) oraz dla 
Spółki Polowoc (…). Pozostałe miejsca wykorzystywane są rotacyjnie w zależności 
od potrzeb przez samochody służbowe KOWR oraz samochody prywatne 
pracowników KOWR, którzy czasowo przebywają na powierzchni w budynku 
Inflancka (…). 
Telefony stacjonarne składowane w pokoju nr 660 na VI piętrze są 
niewykorzystywane z uwagi na to, że jest to sprzęt przypisany do centrali 
telefonicznej i usługi telefonii stacjonarnej zainstalowanej w budynku przy 
ul. Inflanckiej. Aparaty te mogą pracować wyłącznie z konkretnym 
oprogramowaniem i danym typem centrali telefonicznej. W momencie utworzenia 
KOWR Centrala dysponowała liczbą aparatów telefonicznych dostosowaną do 
łącznej liczby pracowników zniesionych ANR i ARR. Po utworzeniu KOWR i redukcji 
zatrudnienia 30% aparatów okazało się zbędnych (30% redukcji zatrudnienia). (…) 
aparaty zostały zmagazynowane w jednym pomieszczeniu przy ul. Inflanckiej 4 i są 
gotowe do podpięcia i działania w przypadku zrealizowania podnajmu – potencjalni 
podnajemcy wyrażali zainteresowanie zarówno meblami jak i innym wyposażeniem, 
które było oferowane wraz z powierzchnią. 
Materiały i wyposażenie jest składowane na wolnej powierzchni w budynku przy 
ul. Inflanckiej z uwagi na to, że w lokalizacji przy ul. Karolkowej magazyny są zajęte. 
Wolna powierzchnia daje możliwość przestronnego składowania i łatwej 
dostępności. 
Kartony są kartonami archiwalnymi, które przedstawiają wartość dla KOWR i mogą 
być nadal wykorzystywane, a z uwagi na dostępność powierzchni można 
przechowywać je w całości – co daje oszczędność czasu z uwagi na brak 
konieczności ich składania i ponownego rozkładania w razie potrzeby. 
Segregatory w kartonach to efekt pracy z dokumentacją archiwalną – segregatory 
są odzyskane i przeznaczone do dalszego użytkowania. Są przewożone do siedziby 
przy ul. Karolkowej w miarę potrzeb i wydawane pracownikom do ponownego 
używania. 
Regały na dokumenty pozostały na powierzchni najmu jako efekt redukcji 
zatrudnienia w KOWR w stosunku do ANR i ARR oraz wykonanych prac 
archiwizacyjnych. Około 50% regałów z Inflanckiej przekazano do jednostek, 
które  okazały zainteresowane takim wyposażeniem: OT w Częstochowie, 
OT w Bydgoszczy i OT w Koszalinie. 
Meble biurowe pozostały na powierzchni najmu w budynku przy ul. Inflanckiej 
z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania w siedzibie przy ul. Karolkowej, która 
również wyposażona jest w meble. W momencie utworzenia KOWR Centrala 
dysponowała meblami zapewniającymi stanowiska pracy w liczbie dostosowanej do 
łącznej liczby pracowników zniesionych ANR i ARR. Po utworzeniu KOWR i 30% 
redukcji zatrudnienia proporcjonalnie niektóre meble okazały się zbędne. Część 
mebli z Inflanckiej przekazano do OT w Częstochowie na wyposażenie nowej 
siedziby oraz do OT w Koszalinie, Krakowie, Opolu i Pruszczu Gdańskim. Pozostałe 
meble są do wykorzystania przy ewentualnym podnajmie. Potencjalni podnajemcy 
wyrażali zainteresowanie meblami jak i innym wyposażeniem, które było oferowane 
wraz z powierzchnią”. 

(akta kontroli str. 771-773, 821-915, 942, 1379-1384) 
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W okresie od 1 września 2017 r. pomieszczenia archiwum zakładowego 
znajdującego się w budynku przy ul. Inflanckiej 4, wykorzystywane były do 
przechowywania dokumentacji po centrali ANR. W związku z planowanym  
w I kwartale 2019 r. przeniesieniem wszystkich komórek organizacyjnych centrali 
KOWR do siedziby przy ul. Karolkowej 30, w 2019 r. rozpoczęto proces 
przygotowania i wywozu dokumentacji po centrali ANR. Część dokumentacji została 
przewieziona do magazynów archiwum zakładowego centrali KOWR w budynku 
przy ulicy Karolkowej 30 oraz do magazynów archiwum zewnętrznego, na 
podstawie umowy z dnia 29 marca 2019 r. Proces ten zakończono z końcem 
stycznia 2020 r. ostatecznym opróżnieniem magazynów archiwalnych w siedzibie 
przy ul. Inflanckiej 4. W 2020 r. w związku z realizacją umowy z 29 marca 2019 r. ze 
Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich w Warszawie dotyczącą przechowywania 
dokumentacji archiwalnej, KOWR poniósł wydatki w wysokości 63,7 tys. zł. Umowa 
została zawarta do wyczerpania kwoty wynagrodzenia 295 tys. zł, ale nie później niż 
do 31 grudnia 2022 r. 

Pełniący obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński, na 
okoliczność dalszego przechowywania dokumentów archiwalnych w firmie 
zewnętrznej na podstawie umowy z 29 marca 2019 r. pomimo posiadania 
niewykorzystanych pomieszczeń i regałów do przechowywania dokumentów 
archiwalnych w budynku przy ul. Inflanckiej 4 wyjaśnił: „Ostatnie dokumenty 
z siedziby przy ulicy Inflanckiej 4 zostały wywiezione w styczniu 2020 r. Magazyny 
archiwalne zostały opróżnione w związku z przygotowywaniem powierzchni przy 
ulicy Inflanckiej 4 dla nowego najemcy. Od czerwca 2020 r. planowano podpisać 
nową umowę najmu z najemcą w miejsce KOWR. Aby ten najem mógł się 
rozpocząć w tym czasie, proces został rozpoczęty odpowiednio wcześniej. 
Były prowadzone bardzo zaawansowane rozmowy pomiędzy Wynajmującym 
a nowym kontrahentem i dopiero po wybuchu pandemii okazało się, że nie dojdzie 
to do skutku. Gdyby nie wybuch pandemii i projekt się powiódł, trzeba by było 
przygotować powierzchnię odpowiednio wcześniej, co planowano zrobić właśnie  
w I półroczu 2020 r. Od czerwca 2020 r. pojawiła się kolejna szansa na zbycie 
powierzchni najmu na rzecz instytucji GPW Wody Polskie, która dopiero we 
wrześniu 2020 r. odrzuciła ofertę KOWR. We wrześniu 2020 r. rozpoczęto rozmowy 
z następnym poważnym klientem w postaci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Obecnie rozmowy są na etapie 
doprecyzowania zapisów umowy najmu z Wynajmującym. Powierzchnia została 
uporządkowana z początkiem 2020 r. (w tym również wywieziono z niej dokumenty), 
aby mogła być dostosowana dla potrzeb przyszłego podnajmu”. 

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje zasadności korzystania z usług firm 

zewnętrznych specjalizujących się w archiwizowaniu dokumentów. Jednak 

przeniesienie materiałów stanowiących dokumentację archiwalną do firmy 

zewnętrznej w styczniu 2020 r. spowodowało, że pomieszczenia po archiwum 

zakładowym przy ul. Inflanckiej 4 - od lutego 2020 r. pozostają niezagospodarowane.  

(dowód: akta kontroli str. 612-613, 723-774, 789, 795, 821-910, 911-917, 932-933) 

W latach 2018–2020 KOWR zawarł umowy z czterema podmiotami na podnajem 

powierzchni przy ul. Inflanckiej 4. Jednym z nich była Krajowa Spółka Owocowo 

Warzywna Polowoc Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiadał KOWR. Zgodnie 

z ppkt 10.6.1 umowy z 22 lipca 2014 r. podpisanie umów podnajmu było 

poprzedzone wystąpieniem przez KOWR do wynajmującego o zgodę na podnajem. 

Wynajmujący udzielając zgody, zastrzegł jednocześnie, że zaproponowane 

podnajemcom stawki czynszu muszą być takie same jak stawki czynszu wynikające 

z umowy z 22 lipca 2014 r. Efektem tych działań było podnajęcie przez KOWR 

w latach 2018, 2019 i 2020 odpowiednio: 277,08 m2, 56,15 m2 i około 200 m2 
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powierzchni, co stanowiło 4,9%, 1% i około 3,6% łącznej powierzchni wynajmowanej 

przez KOWR przy Inflanckiej 4 (5610,06 m2).  

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie podjął działań w celu podnajęcia wolnych 

powierzchni biurowych w budynku przy ul. Inflanckiej 4 po stawkach niższych niż 

określono w umowie z 22 lipca 2014 r., ponieważ nie wystąpił do wynajmującego 

o zgodę na podnajem na takich warunkach.  

Jak wyjaśniła p.o. Dyrektor Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola 

występowanie do wynajmującego o zgodę na podnajem przy niższych stawkach niż 

wynikające z umowy, ograniczały postanowienia pkkt 10.6.1 umowy z 22 lipca 2014 r. 

oraz fakt, że wynajmujący na każdorazowe zapytanie KOWR o zgodę na podnajem 

zastrzegał, że ma się on odbyć z zachowaniem takich samych stawek jak 

wynikające z umowy najmu.  

Zdaniem NIK, uzyskanie zgody wynajmującego na podnajem powierzchni 

w budynku przy ul. Inflanckiej 4 nie wykluczało możliwości podjęcia negocjacji 

z wynajmującym o podnajem powierzchni po niższych stawach niż wynikało to z ww. 

umowy. Takie rozwiązanie nie stało w sprzeczności z postanowieniami 

wynikającymi z ppkt 10.6.3 umowy, w którym wynajmujący zastrzegł, że podnajem, 

o którym jest mowa w ppkt 10.6.1, nie będzie naruszać zobowiązań ani 

odpowiedzialności najemcy wynikających z tej umowy. Oznacza to, że dokonywanie 

podnajmu po niższych stawkach byłoby możliwe pod warunkiem, że KOWR 

regulowałby wszelkie pozostałe zobowiązania wobec wynajmującego, wynikające 

z różnic w stawkach. Dzięki temu podnajem powierzchni stałby się bardziej 

atrakcyjny dla ewentualnych zainteresowanych, co w konsekwencji pozwoliłoby na 

obniżenie kosztów ponoszonych przez KOWR na utrzymanie powierzchni przy 

ul. Inflanckiej 4. Zdaniem NIK, KOWR jako jednostka sektora finansów publicznych 

powinna w swoich działaniach kierować się przesłanką wyrażoną w art. 44 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która zobowiązuje m.in. do 

dokonywania wydatków publicznych w sposób oszczędny, z zachowaniem 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  

Propozycja podnajmu w budynku przy ul. Inflanckiej 4 nie została skierowana przez 

KOWR do Elewarr Sp. z o.o., która w 2020 r. zmieniła lokalizację biura siedziby 

w Warszawie. Spółka, w której KOWR ma 100% udziałów, 10 kwietnia 2020 r. 

podnajęła – na okres pięciu lat ― powierzchnię biurową (470,64 m2) w budynku 

zlokalizowanym w Warszawie przy Alei Witosa 31. Jak wyjaśniła p.o. Dyrektor 

Generalny KOWR Małgorzata Gośniowska-Kola, Elewarr nie skorzystał 

z możliwości najmu pomieszczeń przy ul. Inflanckiej, gdyż cena najmu 1 m² (według 

danych z lipca br.) wyniosła […]**), co nie było stawką konkurencyjną w stosunku do 

cen lokalu przy Al. Witosa 31. Dodała również, że obecny koszt najmu pomieszczeń 

przy Al. Witosa 31 to […]**). Ponadto zwróciła uwagę, że koszt adaptacji pomieszczeń 

[…]**) (wykładziny, malowanie, wymiana drzwi, całą stolarkę, zmodyfikowany system 

wejścia, itd.) pokrył wynajmujący. 

Możliwości podnajęcia wolnych powierzchni biurowych w budynku przy 

ul. Inflanckiej 4 po stawkach niższych od obowiązujących w umowie najmu  

z 22 lipca 2014 r. KOWR nie zaproponował również Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji, przy tym jak Prezes AOTMiT wyraził gotowość do rozmów 

na temat przeniesienia siedziby podległej mu Agencji do budynku przy ul. Inflanckiej 4. 

Były p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Michał Dziewior podał m.in., że 

„(…) rozwiązanie to było konsultowane na spotkaniach z p.o. DG Piotrem Serafinem 

przy udziale Dyrekcji BFK, BPiZP oraz BA”. 
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedłożył AOTMiT – zaakceptowane przez 

wynajmującego ― propozycje podnajmu powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4. 

W dniu 25 września 2018 r. zaproponowano podnajęcie 5012 m² powierzchni 

biurowej oraz 30 miejsc parkingowych, a w dniu 4 grudnia 2018 r. podnajęcie 

5307,51 m² powierzchni biurowej, 302,55 m² powierzchni retailowej33 oraz 30 miejsc 

parkingowych. Natomiast 12 października 2018 r. przedstawiono AOTMiT 

propozycję podnajmu 4385 m². […]**) Jak wyjaśnił Prezes Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji34 Roman Topór-Mądry warunki finansowe podnajmu 

powierzchni biurowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Inflanckiej 4 były mniej 

korzystne od warunków wynikających z postanowień umowy z 1 marca 2018 r. 

dotyczącej podnajmu powierzchni w budynku przy ul. Karolkowej 30. Ostatecznie 

żadne z zaproponowanych rozwiązań związanych z podnajmem powierzchni w 

budynku przy ul. Inflanckiej 4 nie zostały przez AOTMiT zaakceptowane. W dniu 28 

lutego 2019 r. AOTMiT zwróciła KOWR oddaną w użytkowanie powierzchnię w 

budynku przy Karolkowej 30. 

(akta kontroli str. 13, 180-236, 572-575, 586, 600, 625-767, 773, 948, 1163-1164) 

Mając na uwadze potrzebę ograniczania kosztów na utrzymanie siedziby, 11 marca 

2020 r., KOWR zwrócił się do wynajmującego o zgodę na okazjonalne 

podnajmowanie sali konferencyjnej zlokalizowanej na parterze budynku 

(wraz z pomieszczeniami do niej przylegającymi oraz miejsc parkingowych) dodając 

przy tym, że sala konferencyjna byłaby podnajmowana przez KOWR firmom 

zewnętrznym na różnego rodzaju konferencje, szkolenia oraz spotkania biznesowe. 

Pełniący obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR Artur Gruszczyński 

wyjaśnił, że wynajmujący udzielił zgody na okazjonalny wynajem sal 

konferencyjnych jednak potencjalni klienci, którzy wstępnie byli zainteresowali nie 

sprecyzowali ostatecznie chęci jej podnajmu, w związku z czym KOWR nie uzyskał 

żadnych dochodów z tego tytułu. 

Ponadto, 20 kwietnia 2020 r. KOWR zwrócił się do wynajmującego o podjęcie 

działań mających na celu podnajmowanie miejsc parkingowych będących 

w dyspozycji KOWR. Pełniący obowiązki Dyrektor Biura Administracyjnego KOWR 

Artur Gruszczyński wyjaśnił, że jedynym efektem działań wynajmującego był 

podnajem jednego miejsca parkingowego – zrealizowany w okresie od listopada 

2019 r. do lutego 2020 r. 

 (akta kontroli str. 247-248, 1051-1052) 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskał od wynajmującego zapewnienie, że 

skrócenie umowy z dnia 22 lipca 2014 r. jest możliwe pod warunkiem podpisania 

umowy najmu z innym podmiotem. W tej sytuacji, w latach 2018–2019, KOWR 

skierował oferty najmu tej powierzchni do ponad 40 instytucji sektora państwowego 

oraz firm komercyjnych, a do końca 2020 r. przeprowadził rozmowy z około 

70 podmiotami. O zarekomendowanie powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 

instytucjom sektora publicznego (zarówno z branży rolniczej jak i spoza niej) 

zwrócono się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pisma w tej sprawie 

zostały wystosowane przez KOWR 8 kwietnia i 2 grudnia 2020 r. 

Dla usprawnienia procesu najmu, KOWR podjął współpracę z firmami 

pośredniczącymi w obrocie nieruchomościami. Według ich opinii, gabinetowy układ 

pomieszczeń w budynku przy Inflanckiej oraz wysoki metraż przypadający  

                                                      
33  Powierzchnia retailowa jest to powierzchnia mierzona normą BOMA Retail. 
34  Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust. 7 ustawy o NIK. 
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na 1 stanowisko pracy powodował, że powierzchnia ta była nieatrakcyjna dla 

podmiotów komercyjnych. Jak wyjaśnił p.o. Dyrektor Biura Administracyjnego 

KOWR Artur Gruszczyński zmiany aranżacji wymagają dodatkowych nakładów, 

a najemcy zwyczajowo zmiany te otrzymują od wynajmującego w ramach stosunku 

najmu i nie ponoszą związanych z tym kosztów. Dodał, że w obecnej sytuacji jest to 

nieopłacalne, gdyż koszty te musiałby ponieść KOWR. 

Do czasu zakończenia kontroli podejmowane działania w zakresie przeniesienia 

ogółu praw i obowiązków, wynikających z umowy najmu na inny podmiot, nie 

przyniosły efektów.  

(akta kontroli str. 237-371, 385-386, 391-914, 1055-1065) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Przeniesienie pracowników centrali KOWR do budynku przy ul. Karolkowej 30 

bez jednoczesnego ograniczenia kosztów ponoszonych na najem powierzchni 

w budynku przy ul. Inflanckiej, zdaniem NIK, było działaniem niegospodarnym.  

Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje zasadności zlokalizowania w 2019 r. 

pracowników centrali KOWR w budynku przy ul. Karolkowej 30, niemniej uznaje, że 

rozwiązanie to byłoby zasadne wyłącznie w przypadku gdyby poprzedziło je, 

podnajęcie większości powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4 lub przeniesienie 

ogółu praw i obowiązków do tej powierzchni na inny podmiot (cesja). W efekcie 

podjętych działań, 5610,06 m2 wynajmowanej powierzchni biurowej przy ul. Inflanckiej 

4 była wykorzystywana na cele administracyjno-biurowe w niewielkim zakresie, przy 

tym jak ― od dnia przeniesienia pracowników do budynku przy ul. Karolkowej 30 

do dnia zakończenia kontroli ― na utrzymanie tej powierzchni KOWR poniósł koszty 

w wysokości 12 mln 728,2 tys. zł. Według stanu na 17 grudnia 2020 r. na cele 

administracyjno-biurowe wykorzystywano zaledwie 3% powierzchni, a pozostałą 

powierzchnię w większości do przechowywania mebli, urządzeń i materiałów 

biurowych. Najwyższa Izba Kontroli zauważa również, że od lutego 2020 r. w budynku 

przy ul. Inflanckiej 4 pozostawały niewykorzystane pomieszczenia dostosowane do 

przechowywania dokumentacji archiwalnej, pomimo iż KOWR przechowywał 

dokumenty w archiwum zewnętrznym na podstawie umowy, której wartość wyniosła 

295,2 tys. zł. 

Konsekwencją decyzji o zlokalizowaniu pracowników centrali KOWR w budynku na 

ul. Karolkowej 30 było rozwiązanie umowy z Agencją Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji na podnajem 3828,79 m² powierzchni biurowej i 25 miejsc 

parkingowych, co skutkowało utratą przez KOWR przychodów w łącznej kwocie 

około 14 mln 583,3 tys. zł. Ponadto, decyzja ta spowodowała, że wyremontowane 

i dostosowane do potrzeb kierownictwa KOWR pomieszczenia biurowe w budynku 

przy ul. Inflanckiej 4, na które to prace poniesiono wydatki w 2018 r. w wysokości 

170,2 tys. zł, nie zostały wykorzystane.  

Zdaniem NIK, działania KOWR w zakresie zagospodarowania powierzchni przy 

ul. Inflanckiej 4 były niewystarczające, gdyż nawet nie podjęto starań o zgodę 

wynajmującego na podnajem powierzchni poniżej stawek ustalonych w umowie 

najmu z 22 lipca 2014 r. Niepodjęcie tych działań, w opinii NIK, mogło mieć wpływ 

na pozyskanie podnajemców, a w konsekwencji obniżenie kosztów najmu 

powierzchni.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 167, 539-567, 944-946, 1297-1371) 

Najwyższa Izba Kontroli jako niegospodarne ocenia działania KOWR polegające na 

przeniesieniu pracowników centrali KOWR do budynku przy ul. Karolkowej 30, 

bez jednoczesnego zagospodarowania powierzchni najmowanej przy ul. Inflanckiej 

4, które doprowadziły do utraty przychodów z tytułu rozwiązania umowy podnajmu 

przy ul Karolkowej 30 i niewykorzystania – zgodnie z założeniami – 

wyremontowanych pomieszczeń biurowych przy ul. Inflanckiej 4. Decyzja ta 

spowodowała również, że znaczna większość powierzchni pozostającej 

w dyspozycji KOWR nie była wykorzystywana na cele administracyjno-biurowe. 

Wprawdzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podejmował działania mające na 

celu zagospodarowanie powierzchni w budynku przy ul. Inflanckiej 4, jednakże nie 

zagwarantowały one znacznego obniżenia kosztów ponoszonych na jej utrzymanie. 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa ponadto, że nie podjęto próby podnajmu 

powierzchni w budynku przy ul Inflanckiej 4 po stawkach niższych niż wynikające 

z umowy z 22 lipca 2014 r. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 

na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 

 Podjęcie działań w celu renegocjacji warunków umowy najmu z 22 lipca 2014 r. 1.

bądź jej rozwiązania, przy jednoczesnym efektywnym gospodarowaniu 

najmowaną powierzchnią w budynku przy ul. Inflanckiej 4. 

 Podjęcie działań w celu dochodzenia należności z tytułu odsetek od depozytu 2.

gwarancyjnego.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 
Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 15 lutego 2021 r.   
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Kontroler 

Małgorzata Czuchryta  

główny specjalista kp. 

 
/-/ 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

p.o. Dyrektor 

Marek Adamiak 

 
/-/ 

 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał Marek Adamiak p.o. Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

*)  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2176) Najwyższa Izba Kontroli wyłączyła dane chronione ze względu na prywatność osoby 
fizycznej. 

**)  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2176) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Najwyższa Izba Kontroli wyłączyła jawność informacji 
posiadających wartość gospodarczą. Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie przedsiębiorcy. 

 

 

 

 


