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I. Dane identyfikacyjne 
Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej1 
w Warszawie, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

 

Ewa Madej - Popiel, Dyrektor od 18 lutego 2019 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Andrzej Gadomski, Dyrektor od 5 czerwca 2018 r. do 17 lutego 2019 r. 
Anna Tyniec, Dyrektor od 2 czerwca 2016 r. do 4 czerwca 2018 r. 

                                                                                              

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi pozostającymi w dyspozycji Szefa KPRM 

 

Lata 2018-2020, z uwzględnieniem zdarzeń i dokumentów z okresów 
wcześniejszych, które miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 

 Rafał Sowa, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/174/2020 z 23 października 2020 r.  

 Piotr Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/173/2020 z 23 października 2020 r. 

(akta kontroli str.1-2, 194-200) 

 

 
1 Dalej COAR lub Centrum. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą COAR realizowało m.in zadania dotyczące 
gospodarowania lokalami mieszkalnymi4 pozostającymi w dyspozycji Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów5. Lokale mieszkalne były wynajmowane w celu 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, tj. wskazanych 
w  ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe6. Ponadto, na podstawie zarządzeń i zgód Szefa KPRM,  
umowy najmu zawierane były również z osobami spoza kręgu osób uprawnionych, 
wskazanymi w tych zarządzeniach7. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku 
niezapewnienia lokalu osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, której 
zgodnie z ww. ustawą przysługuje prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. 

COAR utrzymywało lokale i budynki we właściwym stanie technicznym. Kalkulacji 
wysokości stawki czynszu za wynajmowane mieszkania dokonywano zgodnie 
z zarządzeniami Szefa KPRM, który każdorazowo je zatwierdzał. Stawka czynszu 
dla osób nieuprawnionych była o 4,41 – 4,50 zł/m2 wyższa od stawki czynszu dla 
osób uprawnionych. Zawieranie umów najmu z osobami wskazanymi przez Szefa 
KPRM, a także zarządzanie zawartymi umowami odbywało się na ogół w sposób 
prawidłowy. 
Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości polegały na: 

− określeniu, w przypadku jednej z 27 zbadanych umów najmu, niezgodnego 
z  zarządzeniem Szefa KPRM terminu obowiązywania tej umowy oraz 
określeniu – również w jednej umowie – wysokości kaucji zabezpieczającej 
w kwocie niezgodnej z wewnętrznymi uregulowaniami COAR; 

− nierozwiązaniu umowy z najemcą, którego zaległości w opłacie czynszu 
przekroczyły jego dwumiesięczną wysokość, co doprowadziło do kilkukrotnego 
wzrostu zadłużenia8 oraz niepodjęciu  niezwłocznie działań w celu odzyskania 
zajmowanego przez tego najemcę bezumownie, przez blisko rok, lokalu.        

III. Opis stanu faktycznego 

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi pozostającymi 
w dyspozycji Szefa KPRM 

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej9 
zostało utworzone w 2010 r.10 Organem założycielskim Centrum jest Szef KPRM, 
któremu instytucja ta podlega.  

 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Lokalami położonymi w budynkach przy ul. Grzesiuka nr 6, 8 i 9 wskazanymi w  Zarządzeniach: nr 19 z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, dalej zarządzenie Szefa KPRM z grudnia 2014 r.; nr 4 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie warunków 
i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dalej 
zarządzenie Szefa KPRM ze stycznia 2019 r.; nr 20 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania 
i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dalej zarządzenie Szefa KPRM 
z listopada 2019 r. 

5 Dalej: KPRM. 
6 Dz. U. z 2020 r. Nr 1637, dalej ustawa o wynagrodzeniu. 
7 Dalej: pozostali najemcy. 
8 COAR podjęło działania związane z zamianą lokalu na mniejszy, w celu zmniejszenia wysokości przyszłych zobowiązań. 

Działania te okazały się jednak nieskuteczne. Zobowiązania najemcy wzrosły kilkukrotnie i COAR zmuszony jest do ich 
dochodzenia w postępowaniu sądowym.  

9 Nazwa obowiązująca od 12 grudnia 2016 r. nadana zarządzeniem nr 20 Szefa KPRM z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 
zmiany nazwy instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych na Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz 
nadania statutu. Następnie Statut COAR był zmieniany zarządzeniami Szefa KPRM: nr 21 z dnia 29 grudnia 2017 r., nr 27 
z dnia 28 grudnia 2018 r., nr 19 z dnia 31 października 2019 r., nr 23 z dnia 30 grudnia 2019 r. Dyrektor Centrum Obsługi 
Administracji Rządowej posiadał Pełnomocnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do sprawowania zarządu 
i administrowania nieruchomościami przy ul. Grzesiuka 6, 8 i 9 w Warszawie. 

10 Zarządzeniem nr 16 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji 
gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 
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Do zadań Centrum należało m.in. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 
pozostającym w dyspozycji Szefa KPRM, w tym lokalami na rzecz osób 
uprawnionych, o których mowa w ustawie o wynagrodzeniu. W statucie tej jednostki, 
jako jedno z zadań z zakresu podstawowej działalności, wskazano „zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz 
innych uprawnionych osób”. Realizacji tego zadania służyło 59 lokali mieszkalnych 
znajdujących się w trzech budynkach przy ul. Grzesiuka11 w Warszawie, 
tj. w budynku nr 6 z 26 lokalami, nr 8 z 19 lokalami oraz nr 9 z 14 lokalami12. 

W zakresie objętym kontrolą COAR realizowało13 m.in. zadania dotyczące : 
- utrzymania lokali i budynków we właściwym stanie technicznym (zadanie 

wynikające z zarządzania powierzonym majątkiem, zgodnie ze statutem COAR), 
- ustalania stawek czynszu dla najmu lokali, 
- zawierania umów najmu z osobami wskazanymi przez Szefa KPRM (na 

podstawie statutu COAR oraz zadań COAR określonych w zarządzeniach Szefa 
KPRM regulujących procedury najmu lokali) i  zarządzania zawartymi umowami 
najmu. 

                 (akta kontroli str. 54-163, 201, 319-322, 992-999, 1012-1014 1367-1370)  

2. W okresie objętym kontrolą koszty administrowania zasobami mieszkaniowymi 

przy ul Grzesiuka 6, 8 i 9 wyniosły łącznie 2 583,1 tys. zł, w tym w 2018 r. − 913,3 

tys. zł, w  2019 r. − 917,1 tys. i do końca września 2020 r. − 752,7 tys. zł. Koszty 
obejmowały m.in. remonty, naprawy i konserwacje w łącznej wysokości 100,5 tys. zł 

w tym, w 2018 r. − 48,2 tys. zł, w 2019 r. − 19,1 tys. i do końca września 2020 r. − 
33,2 tys. zł14 oraz koszty materiałów bezpośrednich/pośrednich w łącznej wysokości 

78,8 tys. zł, w tym w 2018 r. − 18,7 tys. zł, w 2019 r. − 47,3 tys. zł i na koniec 

września 2020 r. − 12,7 tys. zł15.  

Dyrektor COAR na pytanie o prowadzone prace remontowe, wyjaśniła, że 
w mieszkaniach były na bieżąco i w miarę potrzeb wykonywane prace malarskie 
i konserwacyjno-naprawcze. W latach 2012-2015 w budynkach dokonano wymiany 
instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, węzłów 
cieplnych oraz przeprowadzono kompletny remont kuchni i łazienek, wraz z pracami 
towarzyszącymi (wymiana grzejników, drzwi wewnętrznych). W roku 2019 
wykonano remont dachu i instalacji odgromowej.   

 (akta kontroli str. 51-52, 508-509, 977-979, 1353-1359) 

Przeprowadzone oględziny czterech lokali mieszkalnych wykazały, że stan 
techniczny lokali i ich wyposażenia był dobry16, natomiast remontu wymagały 
elewacja budynków i balkony w mieszkaniach.  

 
11 Zgodnie z informacjami zawartymi w księdze wieczystej nieruchomości (WA2M/00518428/1) właścicielem nieruchomości 

przy ul. Grzesiuka nr 6, 8, 9 jest Skarb Państwa. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu COAR nieruchomość ta została przeznaczona na wyposażenie COAR – forma 
przekazania na wyposażenie: użyczenie (§34 ust. 2 Statutu COAR). 

12 Inne nieruchomości wskazane w statucie COAR, m.in. przy ul. Belwederskiej i Parkowej w Warszawie nie były przeznaczone 
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, zgodnie z przepisami zarządzeń Szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów obowiązującymi w kontrolowanym okresie. 

13 Zadania związane z gospodarowaniem zasobem realizowało: do marca 2018 r. - siedem osób (łącznie 3,75 etatu), w tym: 
administrator techniczny (0,5 etatu), dwóch pracowników administracyjnych (1,25 etatu), pracownik biurowy (1 etat), osoba 
przygotowująca pomieszczenie do zamieszkania (0,5 etatu), dwóch pracowników biurowych ds. finansowo-księgowych (0,5 
etatu); od maja 2020 r. - sześć osób (łącznie 2,9 etatu), w tym: administrator obiektu (1 etat), czterech pracowników 
biurowych (0,9 etatu), jedna osoba przygotowująca pomieszczenia do zamieszkania (1 etat). 

14 W kosztach remontów uwzględniano wykonywane na bieżąco prace, malarskie i konserwacyjno-naprawcze (bez kosztów 
materiałów) oraz prace remontowe pokrycia dachu i wymiany instalacji odgromowej za kwotę 165,7 tys. zł. rozliczane 
proporcjonalnie w kolejnych latach.  

15 Tylko materiały bezpośrednie/pośrednie inne wg kosztów administrowania mieszkaniami. 
16 Oględziny, przeprowadzone 26 października 2020 r., czterech lokali mieszkalnych nr 7 i 10 w budynku nr 9, 3 w budynku nr 

8 i 11 w budynku nr 6 wykazały, że mieszkania i klatki schodowe były czyste, nie stwierdzono uszkodzeń podłóg, parkietu, 
ścian i wyposażenia lokali. W mieszkaniach znajdowały się meble i wyposażenie pozwalające na codzienne funkcjonowanie: 
sprzęt kuchenny (lodówka, kuchenka, czajnik, talerze, sztućce, garnki), telewizor, żelazko, deska do prasowania. Lokale 
posiadały dostęp do sygnału TV kablowej. W lokalach dostępne było łącze internetowe (sygnał wi-fi przekazywany 
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Prace w tym zakresie COAR zaplanowało na lata 2021-2023, w ramach projektów 
zwiększenia efektywności energetycznej budynków, które będą sfinansowane ze 
środków dotacji z UE, bez zaangażowania środków własnych, na łączną kwotę 
4 577,4 tys. zł oraz finansowanego ze środków własnych remontu balkonów 
w lokalach mieszkalnych o planowanej wartości  590,0 tys. zł.  

(akta kontroli str. 3-26, 1376) 

3. Zgodnie z zarządzeniami Szefa KPRM regulującymi procedury najmu lokali17, 
wysokość stawek czynszu dla osób uprawnionych, o których mowa w ustawie 
o wynagrodzeniu i pozostałych najemców była kalkulowana przez COAR 
i zatwierdzana corocznie przez Szefa KPRM.  

W okresie objętym kontrolą wysokość czynszu netto w zł/m2 z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych dla osób uprawnionych wynosiła 21,09 zł/m2 na lata 2018-2019 
i 24,12 zł/m2 na 2020 r. Dla pozostałych najemców stawka czynszu netto wynosiła 
25,50 zł/m2 na lata 2018-2019 i 28,62 zł/m2 na 2020 r.18 

Stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych nie obejmowały dodatkowych 
opłat, np. za media, pralnie, sprzątanie lokalu. Obciążenia z tytułu korzystania 
z mediów były rozliczane odrębnie, zgodnie z zawartymi umowami. Stawki czynszu 
były corocznie przedkładane do akceptacji Szefa KPRM. W jednym przypadku, 
w 2018 r. Dyrektor Generalny KPRM wystąpił do COAR o dodatkowe uzasadnienie 
dotyczące podstaw kalkulacji proponowanych stawek czynszu na rok 2019 oraz 
o wyjaśnienie kwestii, czy wyliczone stawki pokrywają koszty utrzymania 
i administrowania oraz koszty uzasadnionych remontów obiektów. W odpowiedzi 
COAR wskazało sposób ustalania stawki czynszu dla osób uprawnionych i innych 
(m.in. koszty jakie składają się na koszty administrowania, metraż lokali na 
podstawie którego wyliczany jest czynsz, wskazał planowane koszty remontów). Po 
przekazanych informacjach Szef KPRM zatwierdził stawki czynszu na 2019 r.  

         (akta kontroli str. 202-223, 992-1042) 

Ustalone stawki czynszu na kolejne lata objęte kontrolą, pozwalały COAR na 
osiąganie przychodów pokrywających koszty ponoszone na zarządzanie 
nieruchomościami i osiąganie zysku z tej działalności. W roku 2018 przychody 
wyniosły 1 128,8 tys. zł, koszty 913,3 tys. zł, zysk 215,5 tys. zł. Wskaźnik 
rentowności19 wyniósł 19,1%. W 2019 r. przychody wyniosły 993,0 tys. zł, koszty 
917,1 tys. zł, zysk 75,9 tys. zł. Wskaźnik rentowności wyniósł 7,6%. Do końca 
września 2020 r. przychody wyniosły 768,8 tys. zł, koszty 752,7 tys. zł, zysk 16,1 
tys. zł. Wskaźnik rentowności wyniósł 2,1%. 

Przychody z tytułu udostępniania lokali uzyskiwane w wyniku wynajmu mieszkań 
osobom uprawnionym na podstawie ustawy o wynagrodzeniu wyniosły: w 2018 r.: 
439,4 tys. zł (tj. pokrywały 48,1% ponoszonych kosztów utrzymania zasobu), 
w 2019 r.: 367, 7 tys. zł (tj. 40,1% ponoszonych kosztów) i do końca września 2020 
r.: 297,9 tys. zł. (tj. 39,6% kosztów w tym okresie). 

(akta kontroli str. 1353-1365) 

Stawki czynszu w latach 2018-2020 kalkulowano na podstawie Strategii Centrum 
Usług Wspólnych na lata 2016-202320,  zgodnie z którą do kalkulacji stawki czynszu 
(średniomiesięcznego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu przy 
założeniu 89% obłożenia) przyjęto koszty stałe utrzymania nieruchomości 

 
z siedziby COAR). W piwnicach budynków zlokalizowano ogólnodostępne dla mieszkańców pralnie i siłownie. 
Elewacja budynków i balkony wymagały remontu. 

17 Zarządzenie Szefa KPRM z grudnia 2014 r., zarządzenie Szefa KPRM ze stycznia 2019 r. i zarządzenie Szefa 
KPRM z listopada 2019 r. 

18 Stawka brutto w 2020 r dla osób innych niż uprawnione wynosiła 30,9 zł/m2. 
19 Wskaźnik wyliczony jako stosunek kwoty zysku do kwoty przychodu x 100.  
20 Strategia Centrum Usług Wspólnych IGB 2.2 Warszawa, wrzesień 2016. CUW - wcześniejsza nazwa COAR. 
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podzielone przez powierzchnię lokali i powierzchnię lokali zajętych, przy obłożeniu 
89%.   
Stawka czynszu na 2018 r. określona została na podstawie kosztów za osiem 
miesięcy 2017 r. Ustalona na 2018 r. stawka czynszu (21,09 zł dla osób 
uprawnionych i 25,50 zł dla pozostałych najemców ) była wyższa od stawki na rok 
2017 (wynoszącej odpowiednio 18,09 zł i 22,50 zł). Stawka czynszu na 2019 r. 
została określona na poziomie takim samym jak stawki na rok 2018 r.  

                                        (akta kontroli str. 187-193, 202-233)  

Stawka czynszu na rok 2020 wynosiła 24,12 zł/m2 dla osób uprawnionych oraz 
28,62 zł/m2 dla pozostałych najemców i została określona na podstawie faktycznych 
kosztów za siedem miesięcy 2019 r. oraz prognozowanych kosztów na rok 2020, 
wraz z częścią kosztów remontu wykonanego w 2019 r.21  

     (akta kontroli str. 215-224)  

Zgodnie z § 3 ust. 4 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r.22, przychody 
uzyskiwane z najmu lokali powinny gwarantować pokrycie wszystkich kosztów, 
w tym administrowania i utrzymywania lokali w należytym stanie, oraz pozwalać na 
gromadzenie środków w wysokości odpowiedniej do realizacji niezbędnych 
remontów lokali. 

                                  (akta kontroli str. 992) 

Dyrektor COAR wyjaśniła, że koszty remontów stanowią element kalkulacyjny 
kosztów i są pokrywane z przychodów z najmu. Ustalone stawki czynszu, zarówno 
na 2018, jak i 2019 rok, zostały tak skalkulowane, aby pokryć wszystkie koszty 
utrzymania wynajmowanych lokali przy ulicy Grzesiuka, w tym koszty remontów i 
konserwacji. W obydwu badanych latach osiągnięto nadwyżkę przychodów nad 
kosztami wynoszącą odpowiednio 215,5 tys. zł i 75,9 tys. zł. W opinii Centrum 
postanowienia zarządzeń Szefa KPRM regulujących procedury najmu lokali są 
spełnione, tj. przychody uzyskiwane z najmu lokali gwarantują pokrycie wszystkich 
kosztów, w tym administrowania i utrzymywania lokali w należytym stanie, oraz 
pozwalają na gromadzenie środków w wysokości odpowiedniej do realizacji 
niezbędnych remontów lokali. Budżet instytucji gospodarki budżetowej, odmiennie 
niż jednostek budżetowych, nie przewiduje zwracania przychodów do budżetu 
państwa. Kalkulacja kosztów utrzymania powierzchni najmu przy ul. Grzesiuka 
obejmuje rzeczywiste koszty poniesione na utrzymanie tych obiektów, w tym 
remonty, inwestycje i konserwacje. Nie obejmuje zdarzeń planowanych (przyszłych).  

 (akta kontroli str. 1083-1084) 

W okresie objętym kontrolą stawki czynszu dla pozostałych najemców były wyższe 
niż stawki dla osób uprawnionych  o 4,41 zł (tj. 20,9%) w latach 2018-2019 i 4,50 zł 
(18,7%) w 2020 r. Jedynie w roku 2019 przy kalkulacji stawki czynszu na 2020 r. 
wskazano średnią stawkę rynkową najmu m2 mieszkania określoną na 59 zł/m2 

brutto.  
                                                                                                   (akta kontroli str. 223) 

W kwestii przyczyn ustalenia wysokości stawki dla pozostałych najemców  
w wysokości odbiegającej od stawki rynkowej, Dyrektor COAR wyjaśniła, że stawki 
czynszu były kalkulowane na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
COAR, w tym kosztów utrzymania i administrowania, a także remontów obiektów, 
proporcjonalnie do powierzchni lokalu, a w przypadku osób innych niż uprawnione, 
również z uwzględnieniem zysku COAR. Lokale mieszkalne są wynajmowane 
osobom uprawnionym na okres ściśle związany z zajmowanym stanowiskiem. 
Dyrektor COAR wskazała również, że często jest to drugie mieszkanie, które 

 
21 Koszt remontu został rozłożony na cztery lata. 
22 Oraz zarządzeń ze stycznia 2019 r. i listopada 2019 r.  
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utrzymuje osoba uprawniona, gdy jej miejsce zamieszkania przed objęciem 
stanowiska znajdowało się poza Warszawą. Osoby inne niż uprawnione 
każdorazowo zawierają umowy nie dłuższe niż do końca roku kalendarzowego, na 
który wydana została zgoda. W związku z tym traktowanie tych lokali, pod względem 
czynszowym, na równi z lokalami dostępnymi na rynku komercyjnym, nie 
uwzględnia specyfiki tych lokali i celu, dla jakiego są utrzymywane przez KPRM. 
Tym samym stawki czynszu komercyjnego, w ocenie Dyrektor COAR, winne być 
traktowane poglądowo. Kalkulacje na 2020 r., wskazujące średnią wartość czynszu 
w komercyjnych lokalach jako 59 zł/m2, zostały sporządzone przez KPRM na 
wewnętrzne potrzeby23 i COAR nie zna powodu różnicy w wysokości stawek 
podanych w tych kalkulacjach. 
W zakresie wysokości stawki czynszu dla pozostałych najemców Dyrektor COAR 
wyjaśniła, że w proponowanych na rok 2018 stawkach czynszu najmu dla osób 
uprawnionych i innych niż uprawnione zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym 
różnica pomiędzy stawką za 1 m2 dla osoby uprawnionej a stawką za 1 m2 dla 
osoby nieuprawnionej będzie wynosić 20%. Kwota 4,41 zł ustalona na lata 2018-
2019 stanowi 20% wartości stawki za 1 m2 dla osób uprawnionych.  

(akta kontroli str. 302, 513) 

4. Procedury określone w zarządzeniach Szefa KPRM dotyczących najmu lokali 
oraz w Statucie COAR, ustanawiały podział zadań przy najmie lokali pomiędzy 
Szefa KPRM, w zakresie weryfikacji wniosków o przydział mieszkania i wydawania 
zgody na najem, a Centrum, w zakresie zawierania umów i ustalania stawki czynszu 
na kolejne lata, która była akceptowana przez Szefa KPRM.  

W okresie objętym kontrolą COAR zawierało umowy najmu lokali mieszkalnych 
z osobami uprawnionymi na podstawie ustawy o wynagrodzeniu oraz z osobami 
z grupy określonej w zarządzeniach Szefa KPRM dotyczących najmu lokali, tj. 
pozostałymi najemcami. Do końca 2018 r. stosowano wzór umowy najmu określony 
zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych24. Od stycznia 2019 r. 
stosowano wzory umowy najmu określone zarządzeniami Szefa KPRM25. 

(akta kontroli str. 164-193, 992-1029) 

W latach 2018-2020 liczba wolnych lokali mieszkalnych wynosiła od 0 w lipcu 
2018 r. do 14 w styczniu 2020 r. Osoby uprawnione na podstawie ustawy 
o wynagrodzeniu zajmowały: w 2018 r. od 32% lokali (w październiku) do 48% lokali 
(w marcu); w 2019 r. od 31% lokali (w grudniu) do 37% lokali (w styczniu i lutym); 
w 2020 r. od 29% lokali (w miesiącach sierpień-wrzesień) do 34% lokali (w okresie 
styczeń-marzec). 

 (akta kontroli str. 1366) 

W COAR dokonywano comiesięcznej weryfikacji liczby zajętych mieszkań 
w stosunku do liczby dostępnych lokali ogółem, obłożenia przez osoby uprawnione 
w stosunku do pozostałych najemców oraz obliczenia rentowności udostępniania 
lokali.  

Dyrektor COAR na pytanie o przyczyny braku najemców  wszystkich lokali z zasobu 
wyjaśniła, że dysponentem lokali na rzecz osób uprawnionych w państwowych 
jednostkach organizacyjnych, niedysponujących lokalami na obszarze m. st. 
Warszawy jest Szef KPRM. Wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Grzesiuka 6, 8 i 9 
realizowany jest na podstawie otrzymanej dla danej osoby zgody na objęcie lokalu, 

 
23 Załącznik nr 1 do pisma nr BDG.WIN.812.2.13.2019. 
24 Zarządzenie nr 38/2015 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia wzorów umów na zakwaterowanie w lokalach przy ul. Grzesiuka 6, 8 i 9 oraz ustalenia 
miesięcznej stawki odpłatności za 1 m2 powierzchni użytkowej tych lokali, zmienione zarządzeniem nr 28/2016 
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 1 grudnia  2016 r. oraz zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora 
Centrum Obsługi Administracji Rządowej z dnia 25 września  2017 r. 

25 Zarządzeniami ze stycznia 2019 r. i listopada 2019 r.  
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podpisanej przez Szefa KPRM. Centrum, po otrzymaniu takiej zgody, przygotowuje 
umowę (zgodnie ze wzorem umowy), a następnie kwateruje daną osobę. COAR nie 
ma wpływu na to, ile osób wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie lokalu, ani 
na to, ile osób otrzyma zgodę.  

(akta kontroli str. 27-30, 304-305, 1056-1061) 

W kontrolowanym okresie COAR zawarło 130 umów najmu lokali mieszkalnych, 
w tym 22 z osobami uprawnionymi na podstawie ustawy o wynagrodzeniu  i 108 
z pozostałymi najemcami26. 

Szczegółowe badanie 27 umów (12 z osobami uprawnionymi na podstawie ustawy 
o wynagrodzeniu i 15 z pozostałymi najemcami) zawartych w okresie objętym 
kontrolą wykazało, że: 

− umowy najmu z osobami uprawnionymi zawierano na czas zajmowania przez 
nie kierowniczego stanowiska państwowego a z pozostałymi osobami, 
w przypadku 14 z 15 zbadanych umów, maksymalnie do końca roku 
kalendarzowego, jednak na czas nie dłuższy niż czas zajmowania stanowiska, 
pełnienia funkcji, wykonywania mandatu lub trwania stosunku pracy, co było 
zgodne z postanowieniami zarządzeń Szefa KPRM regulującymi procedury 
najmu lokali, 

− zawarte umowy najmu uwzględniały postanowienia określone we wzorach 
umów ustanowionych przez Dyrektora CUW27 oraz Szefa KPRM28, tj. m.in. 
wskazanie lokalu, jego powierzchni oraz wysokości ustalonego czynszu, 
postanowienia dotyczące wcześniejszego rozwiązania umowy za 
porozumieniem stron, zobowiązanie najemcy do opuszczenia lokalu w terminie 
zakończenia umowy lub w przypadku odwołania ze stanowiska (w przypadku 
osób uprawnionych). Stroną zawieranych umów29 był pracodawca najemcy, 
który zobowiązywał się do przekazywania COAR należności z tytułu najmu30. 
We wszystkich umowach z osobami innymi niż uprawnione na podstawie 
ustawy o wynagrodzeniu zawarto możliwość rozwiązania umowy przez COAR 
z powodów nieprzewidzianych, z miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeżeli 
lokal stanie się niezbędnie potrzebny, 

− umowy zawierane w 2018 r. na podstawie zarządzenia nr 38 z listopada 2015 r.  
zabezpieczały interesy Skarbu państwa poprzez ustanowienie kaucji za 
najem31 oraz możliwość rozwiązania umowy w przypadku dwumiesięcznej 
zaległości w zapłacie jakichkolwiek należności z tytułu najmu. W umowach z 
2019 i 2020 r rozwiązań dotyczących kaucji nie stosowano, z uwagi na zmianę 
wzorów umów na określone w zarządzeniach Szefa KPRM. Od listopada 2019 
r. w umowach zawarto możliwość ich wypowiedzenia w przypadku 
trzymiesięcznych zaległości w opłatach czynszu. 

                                            (akta kontroli str. 308, 597-976) 

 
26 Umowy z osobami uprawnionymi na podstawie ustawy o wynagrodzeniu były umowami wieloletnimi (zawieranymi na czas 

pełnienia stanowiska), umowy z osobami innymi niż uprawnione w większości zawierano na czas określony (do końca roku 
kalendarzowego).  

27 Umowy z roku 2018 zawarte na podstawie wzoru z załącznika nr 2 do zarządzenia nr 38/2015 Dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych z 16 listopada 2015 r. Dalej zarządzenie nr 38 z listopada 2015 r.; CUW było 
poprzednikiem COAR. 

28 W zarządzeniach ze stycznia 2019 r. i z listopada 2019 r. 
29 Z wyjątkiem umów z (…) z 2018 r, (…) oraz (…) (trzy umowy z 2018 r.). Na podstawie art. 5 ust. 1  ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020r., poz. 2176 ze zm. ) NIK wyłączyła 
jawność informacji ze względu na ograniczenie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 
innych tajemnic ustawowo chronionych.  

30 Zgodnie z umową należności te były następnie potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika. 
31 Zabezpieczającej roszczenia z tytułu czynszu najmu, naprawienia ewentualnych szkód i innych zobowiązań 

wynikających z umowy.  
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Zastępca Dyrektora COAR niezgodnie z nw.  procedurami dotyczącymi najmu32: 

− zawarła umowę najmu z osobą inną niż uprawniona na cały okres pełnienia 
mandatu posła33, co było sprzeczne z § 6 ust. 4 zarządzenia Szefa KPRM 
z grudnia 2014 r. stanowiącym, że umowę najmu z osobami innymi niż 
uprawnione zawiera się na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego 
roku, jednak nie dłuższy niż czas zajmowania stanowiska, pełnienia funkcji, 
wykonywania mandatu lub trwania stosunku pracy; 

− obniżyła, w tej samej umowie z 21 marca 2018 r., wysokość kaucji określoną 
we wzorze umowy na dwukrotność czynszu miesięcznego brutto, do wysokości 
10% stawki czynszu miesięcznego brutto, co było sprzeczne ze wzorami 
umowy stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia nr 38 z listopada 
2015 r.  

(akta kontroli str. 166-180, 947-948) 

Była wicedyrektor COAR34 wyjaśniła, że nie jest w stanie, z uwagi na upływ czasu, 
wyjaśnić przyczyn obniżenia kaucji i zawarcia umowy na dłuższy okres niż 
przewidywało zarządzenie Szefa KPRM z 2014 r. i regulacje wewnętrzne. Zwraca 
jednak uwagę, że wszystkie warunki umowy musiały być uzgodnione z KPRM, a jej 
zdaniem umowa na okres kadencji jest również umową na czas określony. 
Była Dyrektor COAR35 wyjaśniła, że z uwagi na brak dostępu do dokumentacji 
źródłowej nie ma możliwości udzielenia precyzyjnych i jednoznacznych wyjaśnień 
w tym zakresie. 
                                                                                        (akta kontroli str. 1341-1352)  

COAR egzekwowało, wynikający z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali przez 
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe36, obowiązek zwolnienia lokalu 
przez osoby uprawnione w terminie dwóch miesięcy od dnia odwołania 
z zajmowanego kierowniczego stanowiska państwowego lub zaprzestania 
wykonywania funkcji wskutek upływu kadencji. W kontrolowanym okresie nie 
odnotowano przypadków przedłużenia zgody na zakwaterowanie powyżej okresu 
przewidzianego w § 9 tego rozporządzenia. 

W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek bezumownego korzystania 
z lokalu po zakończeniu umowy najmu, wynikający z nieopuszczenia lokalu 
w wyznaczonym umową terminie. Zgodnie z umową37, najemca miał opuścić lokal 
do końca 2019 r. Do dnia zakończenia kontroli najemca nie opuścił zajmowanego 
mieszkania. Czynności zmierzające do odzyskania lokalu COAR, polegały na  
wysłaniu dwukrotnie pism wzywających do opuszczenia mieszkania i informujących, 
że w przypadku niezwolnienia lokalu podjęte zostaną środki prawne w celu jego 
odzyskania38.      

(akta kontroli str. 308, 323-335, 507) 

W kwestii niepodejmowania  innych działań w celu wyegzekwowania zwrotu lokalu 
Dyrektor COAR wyjaśniła, że jeszcze przed upływem obowiązywania umowy, 
w grudniu 2019 r., zostało do najemcy wystosowane pismo z informacją 
o zbliżającym się zakończeniu obowiązywania umowy, z wezwaniem do opróżnienia 
lokalu. Po zakończeniu umowy podjęte zostały kilkukrotne próby kontaktu z najemcą 
i polubownego załatwienia sprawy opuszczenia i opróżnienia lokalu. Jednak wobec 

 
32 W badanej próbie 27 umów. 
33 Umowa z 21 marca 2018 r.  
34 Reprezentująca COAR w  ww. umowie z posłem na Sejm z 21 marca 2018 r. .   
35 Zajmująca stanowisko w marcu 2018 r.  
36 Dz. U. Nr 31, poz. 277. 
37 COAR/133/2019 z 27 lutego 2019 r.   
38 Pismo WA/G/75/2020/BS - wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 16 kwietnia 2020 r. i pismo 

DC/4/2020/EMP - wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 3 listopada 2020 r. 
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braku współpracy ze strony najemcy, wysłano pismo. Dyrektor COAR wskazała 
również, że od marca 2020 r. trwa w kraju złożona sytuacja epidemiczna, wobec 
czego najemca korzysta obecnie z ochrony prawnej przed eksmisją. Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt przebywania w lokalu dwójki małoletnich dzieci.  

                     (akta kontroli str. 323, 415-445, 1079-1094) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa że działania COAR w tej 
sprawie ograniczyły się do wysłania dwóch pism wzywających do opuszczenia 
lokalu i podejmowane były opieszale.  Mimo nieopuszczenia lokalu po zakończeniu 
umowy najmu, przez ponad trzy miesiące nie wezwano najemcy do opuszczenia 
lokalu i nie poinformowano na piśmie o możliwości wszczęcia postępowania 
sądowego w celu odzyskania lokalu. Również po upływie wyznaczonego w piśmie z 
15 kwietnia 2020 r. okresu na opuszczenie lokalu, w Centrum nie podjęto żadnych 
działań w celu odzyskania możliwości dysponowania lokalem. W trakcie kontroli 
NIK, tj. w listopadzie 2020 r. (po prawie siedmiu miesiącach od poprzedniego 
działania), COAR ponownie skierował do osób zajmujących lokal pismo wzywające 
do jego opróżnienia. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych39 uniemożliwiła m.in. 
realizowanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 
15 zzu), ale przepisy te dotyczą jedynie wstrzymania wykonania eksmisji, które 
zostały już orzeczone przez sąd.  

                     (akta kontroli str. 415-420)  

COAR sporządzało miesięczne wykazy lokali wskazujące liczbę zajętych mieszkań, 
najemcę z określeniem, czy jest to osoba uprawniona czy inna, pracodawcę, datę 
zakwaterowania, datę zakończenia umowy i informację o zajmowanym stanowisku 
(w przypadku osób uprawnionych).  

Dyrektor COAR na pytanie o dokonywanie weryfikacji posiadania przez najemcę, 
w czasie obowiązywania umowy, innego lokalu wyjaśniła, że w trakcie trwania umów 
najmu, zarządca nieruchomości na bieżąco weryfikuje i informuje KPRM w kwestii 
stanowisk zajmowanych przez wynajmujących. Informacja dotycząca braku 
posiadania innego lokalu na terenie m. st. Warszawy nie jest weryfikowana w trakcie 
trwania umowy najmu, gdyż zarządzenia Szefa KPRM nie przypisują COAR takiego 
zadania, ani nie przewidują mechanizmu przeprowadzania tego typu weryfikacji 
w toku trwania umowy najmu. 

                       (akta kontroli str. 27-30, 507, 988)  

W okresie objętym kontrolą należności wymagalne ewidencjonowano u 13 
najemców. W przypadku wszystkich podjęto czynności windykacyjne wynikające 
z zarządzeń Dyrektora COAR dotyczących windykacji należności40. Dziewięć osób 
spłaciło zobowiązania wobec COAR po przesłaniu wezwania do zapłaty, jednej 
osobie potrącono należności z wynagrodzenia, w przypadku dwóch osób należności 
dochodzone są na drodze sądowej41, w przypadku jednej osoby przesłano 
wezwanie do zapłaty42.  

          (akta kontroli str. 1092-1094) 

 
39 Dz.U. z 2020 r. poz. 1842. 
40Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora COAR z 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury 

zabezpieczenia, monitoringu i windykacji należności w COAR i zarządzenie nr 18/2016 Dyrektora CUW 
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury pt. Zabezpieczenie, monitoring i windykacja 
należności w CUW. 

41 Na dzień 30 listopada 2020 r. należności wynoszą: od pierwszego najemcy: 0,24 tys. zł i od drugiego najemcy: 
27,2 tys. zł.  

42 Należności z września 2020 r.: 0,67 tys. zł. 
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Szczegółowej analizie poddano działania wobec najemcy o największych 
zobowiązaniach (stan zadłużenia na dzień 30 listopada 2020 r. wynosił 27,2 tys. zł) 
W okresie objętym kontrolą, najemca zajmował do listopada 2018 r. lokal 
o powierzchni 51 m2   Zadłużenie z tytułu najmu na 30 października 2018 r. wynosiło 
8,9 tys. zł43. W listopadzie 2019 r. Zastępca Szefa KPRM wyraził zgodę na najem na 
kolejny rok, dokonano również zamiany lokalu na mniejszy. W związku z 
zakończeniem zatrudnienia najemcy w KPRM, najem lokalu zakończył się 31 
grudnia 2019 r. Od tego dnia lokal zajmowany był bezumownie, w związku z tym 
COAR naliczał, zgodnie z umową najmu, opłaty w wysokości 200% 
dotychczasowego czynszu, których zobowiązany nie wnosił.  

Z uwagi na brak spłaty całości zadłużenia w 2018 r.44, wystawiono nakaz zapłaty na 
kwotę 5,0 tys. zł. Wobec dłużnika w 2019 r. podjęto działania wynikające z umowy 
najmu, tj. potrącenie zobowiązań z wynagrodzenia pracownika, jednak podjęte 
działania nie były skuteczne45. Stan zaległości na koniec 2019 r. z tytułu najmu 
lokalu wyniósł 13,6 tys. zł., a na 30 listopada 2020 r. 27,2 tys. zł. Z powyższej kwoty 
na drodze sądowej COAR dochodzi należności w wysokości 11,8 tys. zł 
a przedsądowe wezwanie do zapłaty wystawiono na kwotę 12,2 tys. zł. Pozostałe 
należności (3,2 tys. zł) dotyczą należności z listopada i grudnia 2020 r.   

 (akta kontroli str. 527, 534-546,1080-1100, 1371-1372) 

Zgodnie z umową46 z 2018 r. COAR miał możliwość rozwiązania umowy z najemcą, 
który zalegał z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności za okres dwóch 
miesięcy (§ 8 pkt 2 umowy). W stosunku do najemcy ww. lokalu nie zastosowano 
tego rozwiązania, natomiast zawarto aneks do umowy, w którym zamieniono 
wynajmowany lokal na mniejszy.  

                  (akta kontroli str. 447-550) 

Dyrektor COAR na pytanie o przyczyny braku wypowiedzenia umowy najmu 
wyjaśniła, że z posiadanej dokumentacji wynika, że ówczesny Dyrektor COAR 
polecił telefonicznie sprawdzenie pod względem kosztowym i lokalowym zamiany 
lokalu na mniejszy. Po otrzymaniu informacji, polecił przygotowanie dokumentów 
zamiany lokalu od 19 listopada 2018 r. Można domniemywać, że zamiana 
mieszkania na mniejsze miała na celu zmniejszenie obciążeń kosztowych najemcy. 
Dnia 7 listopada 2018 r. pismem BDG.WIN.812.12.2018 podpisanym przez 
Dyrektora Generalnego KPRM została przekazana informacja o zgodzie na objęcie 
przez najemcę lokalu na kolejny rok. Na dzień 31 października 2018 r. (przed 
zamianą lokalu) stan  zaległości najemcy z tytułu najmu lokalu wynosił 8 940,76 zł. 
W dniu 2 listopada 2018 r. najemca dokonał spłaty zadłużenia w kwocie 4,0 tys. zł.  
                                                                                                (akta kontroli str. 1081) 

Były Dyrektor COAR47, na pytanie o brak wykorzystania umownej możliwości 
rozwiązania najmu z najemcą, który nie reguluje zobowiązań przez dwa miesiące, 
wyjaśnił, że o rozpoczęciu i zakończeniu najmu lokali mieszkalnych przy 
ul. Grzesiuka w Warszawie decydował Szef KPRM48. W wyniku podjętych przez 
COAR czynności zmierzających do uregulowania przez ww. osobę zadłużenia, 
w KPRM podjęto decyzję o zamianie lokalu na mniejszy i zobowiązaniu ww. osoby 
do spłaty zadłużenia. W KPRM uzgodniono, że Biuro Dyrektora Generalnego KPRM 
sprawować będzie bezpośredni nadzór nad spłatą zadłużenia przez ww. osobę. 

 
43 W powyższej kwocie zawarto naliczone odsetki w kwocie 24,50 zł.   
44 Najemca spłacił część zadłużenia w dniu 2 listopada 2018 r. – kwotę 4,0 tys. zł. 
45 KPRM informował COAR o braku możliwości całkowitego potrącenia kwot wynikających z faktur Centrum. 
46 COAR/166/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 
47 Zajmujący stanowisko od 5 czerwca 2018 r. do 17 lutego 2019 r. 
48 Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że w sprawie najemcy podjęto decyzje o zamianie lokalu na mniejszy z uwagi 

na szczególną sytuację rodzinną. Zamiana na mniejszy lokal miała umożliwić spłatę zobowiązań.  



 

12 

O stanie zadłużenia tej osoby, COAR na bieżąco informowało Biuro Dyrektora 
Generalnego KPRM. 

                                                                                  (akta kontroli str. 1338, 1389)  

Zgodnie z §5 pkt 4 Statutu COAR, osobą nadzorującą działalność COAR jest organ 
założycielski. Zarówno organ założycielski, jak i inne instytucje nie przeprowadzały 
audytów ani kontroli zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 
położonymi przy ul. Grzesiuka 6, 8 i 9 w Warszawie. W okresie objętym kontrolą, do 
organu założycielskiego49 nie wpływały skargi dotyczące udostępniania 
i gospodarowania przedmiotowymi lokalami mieszkalnymi. 

 (akta kontroli str. 55, 986-987, 1378) 

W ramach nadzoru nad realizacją zadań związanych z gospodarowaniem lokalami 
COAR przekazywało do KPRM miesięczne informacje o poziomie wykorzystania 
lokali, a także sporządzało zestawienia dotyczące osiąganych poziomów 
poszczególnych mierników, tj.: 

− wskaźnik obłożenia przez osoby uprawnione w stosunku do osób 
nieuprawnionych (wartość oczekiwana ≤ 50%) - liczba zajętych mieszkań przez 
osoby uprawnione/liczba zajętych mieszkań przez osoby nieuprawnione *100%, 
wskaźnik badany co miesiąc;  

− wskaźnik rentowności procesu (wartość oczekiwana dodatnia) - zysk (strata)/ 
przychody * 100%, wskaźnik badany co miesiąc; 

− wskaźnik obłożenia (wartość oczekiwana ≥ 90%) - liczba zajętych 
mieszkań/liczba dostępnych lokali ogółem * 100%, wskaźnik badany co miesiąc.  

 (akta kontroli str. 45-46, 1056-1061) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nierzetelne działania COAR związane wyegzekwowaniem zwrotu lokalu nr (…) 
po zakończeniu umowy najmu z dniem 31 grudnia 2019 r. Pierwsze działania w 
sprawie podjęto po ponad trzech miesiącach po zakończeniu umowy najmu i 
pomimo nieopuszczenia mieszkania, nie wystąpiono50 na drogę sądową w celu 
uzyskania nakazu eksmisji z bezumownie zajmowanego lokalu. 

2. Niepodjęcie, przewidzianych w umowie najmu, działań wobec najemcy, który 
zalegał z uregulowaniem zobowiązań z tytułu najmu mieszkania ponad 
dwa miesiące oraz podejmowanie działań, które doprowadziły do zwiększenia  
zaległości w opłatach. Były Dyrektor COAR, zgodnie z § 8 pkt 2 umowy, miał 
możliwość rozwiązania umowy z tym najemcą51, jednak nie uczynił tego, 
natomiast zawarł z nim aneks do umowy, w którym zamieniono wynajmowany 
lokal na mniejszy. Najemca spłacił jedynie cześć zadłużenia z tytułu najmu 
pierwszego lokalu i nie regulował terminowo zobowiązań wynikających z kolejnej 
umowy.    

3. Określenie w umowie najmu z dnia 21 marca 2018 r. terminu obowiązywania 
umowy niezgodnie z § 6 ust. 4 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r., tj. na 
cały okres pełnienia mandatu posła, a nie do końca roku, oraz określeniu, w tej 
samej umowie, wysokości kaucji zabezpieczającej w kwocie niższej niż  
wskazana we wzorze umowy wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora COAR 16 
listopada 2015 r. nr 38/2015.  

 
49 Wg informacji przekazanej przez KPRM 23 grudnia 2020 r. (pismo nr BDG.WIN.581.5.2020.ZKG 
50 Wg stanu na dzień 20 listopada 2020 r. 
51 Należności wymagalne najemcy na koniec października 2018 r. wynosiły przeszło 8 tys. zł a miesięczna kwota 

czynszu - 1432,80 zł). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 Podejmowanie niezwłocznych działań w celu odzyskania bezumownie 
zajmowanych lokali.  

 Wykorzystywanie wobec najemców zalegających z regulowaniem zobowiązań, 
zawartych w umowach najmu postanowień, zabezpieczających interesy Skarbu 
Państwa.   

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 Delegatury NIK w Warszawie. 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 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, 5 lutego 2021 r. 

 

 

 

Kontrolerzy 

                  

Rafał Sowa 

Główny specjalista k.p. 
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