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I. Dane identyfikacyjne 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów1 w Warszawie, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 
Warszawa 

 

Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od 19 grudnia 2017 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/210/2020 z 15 grudnia 2020 r.  

 Piotr Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/211/2020 z 15 grudnia 2020 r. 

(akta kontroli str.1-2, 373) 

 

 
1 Dalej KPRM. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Szef KPRM zapewnił realizację obowiązku udostępniania lokali mieszkalnych 
osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe, wynikającego z ustawy 
z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe4 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie 
warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące 
kierownicze stanowiska państwowe5. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku 
niezapewnienia lokalu osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe, której 
zgodnie z ww. ustawą przysługuje prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych6. 

Jednocześnie wolne lokale mieszkalne z zasobu przeznaczonego do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych7, wynajmowane były osobom 
nieuprawnionym, na podstawie wydanych przez Szefa KPRM zarządzeń8. 

W zarządzeniach tych, Szef KPRM − z uwagi na zbyt małe zainteresowanie najmem 

tych lokali ze strony osób uprawnionych − rozszerzył9, określony w ustawie 
o wynagrodzeniu, zamknięty katalog osób, którym przysługuje lokal służący do 
zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych, uzasadniając wynajem wolnych lokali 
z zasobów przeznaczonych dla osób uprawnionych osobom wskazanym 
w zarządzeniach, koniecznością racjonalnego i efektywnego gospodarowania 
mieniem. Najwyższa Izba Kontroli, nie negując słuszności zasady prawidłowej 
gospodarki mieniem, wskazuje że podstawowym wymogiem takiej gospodarki jest 
podejmowanie działań zgodnych z przepisami prawa. Tego wymogu działania Szefa 
KPRM nie spełniały. Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej organy władzy 
publicznej, działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza działanie 
w ramach przyznanej kompetencji. Ani przepisy ustawy o wynagradzaniu, ani też 
przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali nie dają 
Szefowi KPRM kompetencji w zakresie wskazywania katalogu osób innych niż 
uprawnione i dysponowania na ich rzecz lokalami z zasobu przeznaczonego na 
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, na preferencyjnych 
warunkach finansowych.  

Należy bowiem zaznaczyć, że w wyniku działań Szefa KPRM, umożliwiających 
wynajem mieszkań osobom nieuprawnionym, osoby te uzyskały przywilej ich 

wynajmu po cenach preferencyjnych − w 2020 r. stawka czynszu najmu dla tych 
osób (ok. 31 brutto zł za metr2) była prawie dwukrotnie niższa niż stawka rynkowa 
(ok. 59 zł brutto za metr2), co rocznie dawało tym najemcom oszczędności 
w opłatach czynszowych w kwocie od ok. 8 736 zł (za mieszkanie najmniejsze – 26 
m2) do ok. 25 536 zł (za mieszkanie największe – 76 m2)10.  

Pomimo zmniejszającego się zainteresowania przedmiotowymi lokalami osób 
uprawnionych11, w KPRM nie prowadzono analiz przyczyn tego stanu rzeczy, ani też 

 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
4 Dz. U. z 2020 r. Nr 1637, dalej ustawa o wynagrodzeniu. 
5 Dz. U. Nr 31, poz. 277, dalej rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali. 
6 Dalej: osoba uprawniona. 
7 Znajdujących się w budynkach zlokalizowanych przy ul. Grzesiuka nr 6, 8, 9 w Warszawie. 
8 Tj. zarządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa 
KPRM:  nr 19 z dnia 12 grudnia 2014 r., ze zm.; nr 4 z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz nr 20 z dnia 5 listopada 
2019 r., dalej odpowiednio: zarządzenie z grudnia 2014 r.; zarządzenie ze stycznia 2019 r. i zarządzenie 
z listopada 2019 r. 
9 M.in. o posłów i senatorów, pracowników administracji rządowej, osoby zajmujące stanowisko lub pełniące 
funkcję w podmiocie, w którym RP jest członkiem lub w którego organach zasiadają przedstawiciele rządu RP 
lub UE.  
10 Wyliczenia własne NIK wg danych przekazanych do KPRM przez COAR przy obliczaniu stawki na 2020 r. 
11 W okresie objętym kontrolą osoby uprawnione zajmowały od 48% lokali w zasobie (w marcu 2018 r.) do 29% 
lokali (we wrześniu 2020 r.). 
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celowości utrzymywania obowiązujących w zakresie zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych tych osób rozwiązań prawnych, czy też analiz dotyczących innych 
rozwiązań, które mogłyby wskazywać na konieczność zmian obowiązującego prawa 
lub zmian w liczebności i sposobie wykorzystania przeznaczonego na ten cel 
zasobu.  

Udostępnianie lokali, w okresie objętym kontrolą, nie zawsze odbywało się zgodnie 
z przepisami zarządzeń Szefa KPRM, dotyczących warunków i trybu obejmowania 
i zwalniania lokali pozostających w jego dyspozycji. Stwierdzono, że w 23 
przypadkach (na 86 skontrolowanych wniosków) wydano zgodę na najem lokalu, 
pomimo niezłożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o niedysponowaniu innym 
lokalem na obszarze m.st. Warszawy, co naruszało § 4 ust.3 i § 5 ust. 1 zarządzeń 
Szefa KPRM oraz, w jednym przypadku, zgody udzielono osobie, która 
dysponowała innym lokalem na obszarze m.st. Warszawy, co naruszało § 5 ust. 
3 zarządzeń. Ponadto zgodę na najem otrzymała osoba spoza kręgu zarówno osób 
uprawnionych, jak i wskazanych w zarządzeniach (zatrudniona w spółce prawa 
handlowego). 

III. Opis stanu faktycznego 

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi pozostającymi 
w dyspozycji Szefa KPRM 
1. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania 
lokali, Szef KPRM był dysponentem lokali na rzecz osób uprawnionych 
w państwowych jednostkach organizacyjnych niedysponujących lokalami na 
obszarze miasta stołecznego Warszawy. Do realizacji powyższego celu Szef KPRM 
przeznaczył12 59 mieszkań w trzech budynkach położonych przy ul. Grzesiuka13 
w Warszawie, tj. w budynku nr 6 z 26 lokalami, nr 8 z 19 lokalami oraz nr 9 z 14 
lokalami. Zasób mieszkaniowy obejmował: mieszkanie jednopokojowe 
o powierzchni 26 m2, 22 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 38 do 58 m2 
i 36 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od 52 do 76 m2.  
                                                                                               (akta kontroli str. 10-13) 

Katalog osób uprawnionych do uzyskania mieszkania z zasobów będących 
w dyspozycji Szefa KPRM obejmował, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy 
o wynagrodzeniu, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe14, na czas 
zajmowania stanowiska, jeżeli osoba ta i jej małżonek nie dysponują innym lokalem 
w miejscowości, w której objęła ona stanowisko15. Ustawa w art. 5b ust. 4 nałożyła 
na Radę Ministrów obowiązek ustalenia warunków i trybu obejmowania i zwalniania 
lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. W wydanym 
rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali określono, że 
podstawę objęcia lokalu stanowi umowa najmu, którą można zawrzeć po 
przedłożeniu dysponentowi lokalu pisemnego oświadczenia osoby uprawnionej 
o niedysponowaniu przez nią oraz jej małżonka innym lokalem w miejscowości, 

 
12 Obiekty służące realizacji zadania wynikającego z ustawy o wynagrodzeniu Szef KRM określił 
w zarządzeniach w sprawie warunków i trybu obejmowania i zwalniania lokali pozostających w dyspozycji Szefa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: nr 19 z dnia 12 grudnia 2014 r., nr 4 z dnia 29 stycznia 2019 r. i nr 20 z dnia 
5 listopada 2019 r. 
13 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). 
14 Katalog osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określał art. 2 ustawy o wynagrodzeniu.  
15 Przesłanka braku prawa do dysponowania innym lokalem w miejscowości objęcia stanowiska nie dotyczyła 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów. 

OBSZAR 
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w której osoba ta obejmuje kierownicze stanowisko państwowe. Ponadto 
rozporządzenie uregulowało maksymalny okres zajmowania lokalu po odwołaniu 
z zajmowanego kierowniczego stanowiska państwowego lub zaprzestaniu 
wykonywania funkcji16 oraz kwestię najmu lokalu dla małżonka osoby uprawnionej, 
w sytuacji śmierci tej osoby w czasie zajmowania kierowniczego stanowiska 
państwowego. 

2. W okresie objętym kontrolą obowiązywały trzy zarządzenia wydane przez Szefa 
KPRM, na podstawie § 3 statutu Kancelarii17 w związku z § 2 ust. 2 i § 3 
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali, tj. nr 19 z dnia 
12 grudnia 2014 r., nr 4 z dnia 29 stycznia 2019 r. i nr 20 z dnia 5 listopada 2019 r. 
W dokumentach tych określono  m.in.: 

− procedurę przyznawania lokali na podstawie wniosku pracodawcy najemcy lub 
bezpośrednio najemcy, obowiązki KPRM w zakresie weryfikacji wniosków 
i wydawania zgody na najem, zasady zawierania umów i ustalania stawki 
czynszu dla wynajmowanych mieszkań; 

− katalog osób, którym można udostępniać wolne lokale, niewykorzystywane 
przez osoby uprawnione na podstawie ustawy o wynagrodzeniu. 

Zgodnie z ww. zarządzeniami, w KPRM realizowano zadania polegające m.in. na 
rozpatrywaniu wniosków o udostępnienie lokali mieszkalnych oraz zatwierdzaniu 
stawek czynszu za najem lokali. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, w tym 
zawieranie umów z najemcami oraz ustalanie stawek czynszu najmu, Szef KPRM 
powierzył utworzonemu w 2010 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucji 
Gospodarki Budżetowej18.  
                                                              (akta kontroli str. 14-51, 65-66, 319, 376-385) 

Zmiany w kolejnych ww. zarządzeniach Szefa KPRM, regulujących kwestię najmu 
lokali dotyczyły m.in. katalogu osób (niebędących osobami uprawnionymi na 
podstawie ustawy o wynagrodzeniu), które w przypadku pozostawania w dyspozycji 
Szefa KPRM wolnych lokali, mogły je wynajmować. Zarządzenia z grudnia 2014 r. 
i stycznia 2019 r. wskazywały, że osobami takimi byli: kierownicy instytucji 
państwowych niewymienieni w ustawie o wynagrodzeniu, posłowie i senatorowie, 
pracownicy administracji rządowej i pracownicy organów państwowych, a także 
osoby wykonujące zadania na rzecz KPRM. W zarządzeniu z listopada 2019 r. Szef 
KPRM dodatkowo rozszerzył ten katalog o osoby zajmujące stanowisko lub pełniące 
funkcję w podmiocie, w którym Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub w którego 
organach zasiadają przedstawiciele rządu Rzeczypospolitej Polskiej lub 
przedstawiciele Unii Europejskiej.  
                                                                                     (akta kontroli str. 14-51, 96-99) 

W sprawie przyczyn dopuszczenia możliwości wynajmu lokalu osobom innym niż 
uprawnione na podstawie ustawy o wynagrodzeniu, Zastępca Szefa KPRM19 
wyjaśnił, że rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do uzyskania lokalu wynikało 
z potrzeby poprawy racjonalności i efektywności wykorzystania niewynajętych lokali. 
Z wyjaśnień wynika ponadto, że mając na względzie zasadę racjonalnej gospodarki 
mieniem i konieczność zapewnienia należytej jego ochrony, w przypadku pozostania 
wolnych lokali po wynajęciu lokali wszystkim chętnym osobom uprawnionym, Szef 

 
16 Dwa miesiące od dnia odwołania lub zaprzestania wykonywania funkcji, termin ten może zostać przedłużony, 
za zgodą dysponenta lokalu, maksymalnie o cztery miesiące.  
17 Stanowiącego, że Kancelarią kieruje Szef Kancelarii. 
18 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. Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej 
posiadał Pełnomocnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do sprawowania zarządu i administrowania 
nieruchomościami przy ul. Grzesiuka nr 6, 8 i 9 w Warszawie. 
19 Wyjaśnień udzielał Zastępca Szefa KPRM z upoważnienia Szefa KPRM. 
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KPRM może, a wręcz powinien, podjąć działania zmierzające do tego, aby lokale te 
nie stały puste (co generuje koszty), lecz zostały wynajęte innym chętnym osobom 
(co generuje przychody dla jednostki). Przesłankami decydującymi o wskazaniu 
takiego katalogu osób były i są m.in. względy bezpieczeństwa, zarówno fizycznego, 
jak i bezpieczeństwa informacji.  
W ocenie Zastępcy Szefa KPRM, przepis art. 5b ustawy o wynagrodzeniu stanowi 
uprawnienie dla określonej kategorii osób, zdefiniowanych jako kierownicze 
stanowiska państwowe, do objęcia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, a uprawnienia do żądania zapewnienia lokalu mieszkalnego nie 
można utożsamiać z uprawnieniem kierownika jednostki organizacyjnej do 
gospodarowania zarządzanym majątkiem poprzez np. zawieranie umów najmu. 
Zdaniem Zastępcy Szefa KPRM powyższe przepisy dały prawo żądania lokalu 
służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osobom zajmującym kierownicze 
stanowiska państwowe i wskazały zobowiązanego do realizacji tego żądania. Prawo 
tych osób jest skorelowane z obowiązkiem dysponenta, podczas gdy w stosunku do 
pozostałych osób, dysponent nie jest zobowiązany, jedynie ma możliwość 
zapewnienia lokalu w przypadku, gdy pozostały w jego dyspozycji niewykorzystane 
lokale.  
Zdaniem Zastępcy Szefa KPRM, nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
nieruchomości stanowiące wyposażenie instytucji gospodarki budżetowej mogą być 
przedmiotem najmu nie tylko na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe. W ocenie Zastępcy Szefa KPRM, zarówno przepisy dotyczące finansów 
publicznych, jak i gospodarowania nieruchomościami, a także ustawa 
o wynagrodzeniu nie ograniczają katalogu osób, z którymi jednostki budżetowe, 
bądź instytucje gospodarki budżetowej, mogą zawierać umowy najmu 
nieruchomości będących odpowiednio w ich zarządzie, bądź na ich wyposażeniu.  
Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że zarządzenie nie rozszerza katalogu osób, wobec 
których ma obowiązek zapewnić lokale, ponad katalog wskazany w ustawie 
o wynagrodzeniu. Pozostałe kategorie osób wymienione w tym zarządzeniu nie 
mają bowiem uprawnienia do żądania zapewnienia im najmu lokalu, a zarządzenie 
daje im tylko możliwość najmu pod pewnymi warunkami. Umowy najmu są 
zawierane przez COAR, który jako instytucja gospodarki budżetowej, jest 
uprawniony do zawierania umów najmu nieruchomości będących na jego 
wyposażeniu. Przedmiotowe zarządzenie ma na celu uregulowanie zasad 
gospodarowania nieruchomościami przekazanymi na wyposażenie instytucji 
gospodarki budżetowej w związku z realizacją zadania zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych. Tym samym, zarządzenie nie tworzy żadnych dodatkowych 
uprawnień ponad te, które wynikają z przepisów ustawowych.  
                                                                                                (akta kontroli str. 82-84) 

NIK nie podziela stanowiska KPRM. Podstawę dysponowania przez Szefa KPRM 
lokalami przeznaczonymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób 
uprawnionych stanowią przepisy ustawy o wynagrodzeniu i rozporządzenia 
w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali. Ustawa o wynagrodzeniu w sposób 
jednoznaczny określa katalog osób, którym przysługuje lokal służący do 
zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Są to osoby zajmujące kierownicze 
stanowiska państwowe, których wykaz, ustalony dla celów związanych 
z wynagrodzeniem z tytułu zajmowanego stanowiska, określony został w art. 2 tej 
ustawy w sposób wyczerpujący. Dysponentem lokali dla tych osób, zgodnie z § 2 i 3 
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali, jest Szef KPRM. 
Podstawą objęcia lokalu stanowi umowa najmu zawierana z osobą uprawnioną na 
czas zajmowania przez nią kierowniczego stanowiska (§ 4 rozporządzenia). Szef 
KPRM jako dysponent lokalu jest uprawniony do wyrażenia, w wyjątkowych 
przypadkach, zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony z małżonkiem 
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osoby uprawnionej, która zmarła w czasie zajmowania kierowniczego stanowiska 
państwowego (§ 8 rozporządzenia) i jest to jedyny przypadek zawarcia umowy 
z osobą spoza kręgu osób uprawnionych, określony w ww. rozporządzeniu. Ani 
przepisy ustawy o wynagrodzeniu, ani przepisy rozporządzenia w sprawie 
warunków i trybu obejmowania lokali nie przyznają Szefowi KPRM dodatkowych 
kompetencji w zakresie wskazywania katalogu osób innych niż uprawnione 
i dysponowania na ich rzecz lokalami z zasobu przeznaczonego na zaspokajanie 
potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, na preferencyjnych warunkach 
finansowych.  

NIK nie neguje prawa kierownika jednostki organizacyjnej do racjonalnego 
gospodarowania zarządzanym majątkiem, jednak działania w tym zakresie muszą 
być podejmowane na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zarządzenia 
Szefa KPRM wydane zostały w związku z § 2 ust. 2 oraz § 3 rozporządzenia 
w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby 
zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, realizującego dyspozycję art. 5b ust. 
4 ustawy o wynagrodzeniu i powinny ograniczyć się do regulowania zagadnień 
objętych ww. aktami prawnymi. 

W okresie objętym kontrolą, pomimo zmniejszonego zainteresowania osób 
uprawnionych lokalami będącymi w dyspozycji Szefa KPRM, w KPRM nie 
przeprowadzano analiz dotyczących przyczyn tego stanu rzeczy oraz innych 
ewentualnych sposobów realizacji obowiązku zapewnienia lokali tym osobom. Nie 
podejmowano też działań w celu zmiany przepisów prawa w tym zakresie, gdyż 
w ocenie KPRM nie było takiej potrzeby. Do kontroli nie przedstawiono również 
żadnych dokumentów z lat wcześniejszych,  zawierających takie analizy.  

(akta kontroli, str. 81, 85) 

Wprowadzane przez Szefa KPRM, w kontrolowanym okresie, zmiany 
w zarządzeniach regulujących warunki i tryb obejmowania i zwalniania lokali 
dotyczyły również spraw związanych z zabezpieczeniem interesów dysponenta 
lokali, tj. m.in. możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy z najemcą, który nie 
reguluje zobowiązań. W 2018 r. kwestie te normowało szczegółowo zarządzenie 
Dyrektora Centrum nr 38 z listopada 2015 r., przewidujące kaucję w wysokości 
dwukrotności czynszu i możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku zalegania 
z regulowaniem zobowiązań przez najemcę za okres dwóch miesięcy. 
W  obowiązującym od stycznia 2019 r. wzorze umowy, określonym w załączniku do 
zarządzenia Szefa KPRM ze stycznia 2019 r., nie przewidziano ww. rozwiązań, 
w związku z czym  przestały być one stosowane w umowach z najemcami. 
Wprowadzono w nim natomiast postanowienia, zgodnie z którymi, stroną umów 
stawał się również pracodawca, który zobowiązywał się do potrącania ewentualnych 
należności z wynagrodzenia wynajmującego. Zarządzenie z listopada 2019 r. 
przywróciło możliwość rozwiązania umowy w przypadku trzymiesięcznych zaległości 
najemcy w regulowaniu opłat. 
                                    (akta kontroli str. 22-23, 27-28, 37-38, 42-43, 47-48, 361-372) 

3. W latach 2018−2020 zadania związane z udostępnieniem lokali mieszkalnych 

przy ul. Grzesiuka nr 6, 8 i 9 realizowało Biuro Kadr i Organizacji (styczeń 2018 r. − 
kwiecień 2018 r.), a następnie Biuro Dyrektora Generalnego (od kwietnia 2018 r.). 
W ramach funkcjonowania Biur realizowane były m.in. zadania związane z analizą 
składanych wniosków o przydział mieszkania. Decyzje w tych sprawach podejmował 
upoważniony Zastępca Szefa KPRM, zgodnie z zarządzeniem Szefa KPRM 
określającym zakres zadań członków Kierownictwa KPRM20. 

 
20 Zarządzenie nr 2 z 1 lutego 2016 r. ze zm. 
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Zadania związane z nadzorem nad wykonywaniem zadań przez COAR realizował 
do kwietnia 2018 r. Zespół ds. Analiz i Współpracy z Centrum Obsługi Administracji 
Rządowej w Biurze Kadr i Organizacji, a od kwietnia 2018 r. Wydział  Infrastruktury 
i Nadzoru w Biurze Dyrektora Generalnego21.  

(akta kontroli str. 65-67, 136-137, 395, 404-404, 416-417, 432) 

W okresie objętym kontrolą, Szef KPRM zapewnił lokale dla wszystkich osób 
uprawnionych, które złożyły wniosek o przydzielenie mieszkania. W latach 2018-
2020 nie pozyskiwano lokali dla osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny22 o najmie, ponieważ nie wystąpiła 
sytuacja braku lokali dla osób uprawnionych. 

W latach 2018-2020 do KPRM złożono łącznie 71 nowych23 wniosków o udzielenie 
zgody na najem lokalu mieszkalnego, w tym: 

− w 2018 r. dziewięć wniosków osób uprawnionych na podstawie ustawy 
o wynagrodzeniu (zgody wydano we wszystkich przypadkach) oraz 18 wniosków 
osób innych niż uprawnione (wydano 12 zgód, w sześciu przypadkach odmowa 
wynikała z braku wolnych lokali); 

− w 2019 r. trzy wnioski osób uprawnionych (zgody wydano we wszystkich 
przypadkach) oraz 20 wniosków osób innych niż uprawnione (wydano zgody we 
wszystkich przypadkach); 

− do 30 października 2020 r. cztery wnioski osób uprawnionych (zgody wydano 
w trzech przypadkach, jeden wniosek został wycofany przez zainteresowanego) 
oraz 17 wniosków osób innych niż uprawnione (wydano 16 zgód, jeden wniosek 
został wycofany przez zainteresowanego). 

 (akta kontroli str. 74-78) 

W ww. okresie liczba wolnych lokali mieszkalnych wynosiła od 0 w lipcu 2018 r. do 
14 w styczniu 2020 r.  
Osoby uprawnione na podstawie ustawy o wynagrodzeniu zajmowały24: 

− 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. 452) 

4. Analiza postępowań w sprawie udostępnienia lokalu, wszczętych na podstawie 86 
wniosków25 złożonych do Szefa KPRM wykazała, że Zastępca Szefa KPRM: 

− w przypadku 23 wniosków26, wydał zgodę na najem lokalu, mimo braku 
oświadczeń dotyczących niedysponowania przez osobę zainteresowaną i jej 
małżonka innym lokalem, co było niezgodne z § 5 rozporządzenia w sprawie 
zasad i trybu obejmowania lokali, § 4 ust. 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 3 zarządzeń Szefa 
KPRM; 

− w przypadku wniosku (…)27 z 27 grudnia 2018 r., wydał zgodę na najem, mimo 
informacji o posiadaniu przez wnioskodawcę innego lokalu (…). Zgodnie z § 5 
ust. 3 zarządzeń Szefa KPRM, dla osób spoza grupy uprawnionych na 

 
21 Zadania realizowane były w ramach jednego stanowiska. 
22 Dz. U. z 2019 r., poz. 1495 ze zm. 
23 Niedotyczących kontynuacji najmu. 
24 W stosunku do wszystkich 59 lokali w zasobie. 
25 Nowych i dotyczących kontynuacji najmu, złożonych w okresie objętym kontrolą. 
26 14 wniosków z 2018 r., siedem wniosków z 2019 r. i dwa wnioski z 2020 r. 
27 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.  
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podstawie ustawy o wynagrodzeniu, warunkiem najmu lokalu był brak 
dysponowania lokalem na obszarze m. st. Warszawy; 

− w przypadku wniosku (…), mimo iż członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa 
nie zostali wskazani jako osoby uprawnione w art. 5b ust. 1 w związku z art. 2 
ustawie o wynagrodzeniu, ani uwzględnione w katalogu osób, którym na 
podstawie § 5 ust. 1 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r. Szef KPRM 
mógł wyrazić zgodę na objęcie lokalu. 

                                                            (akta kontroli str. 100-108, 127-128, 257-261)  

Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że z 23 ww. wniosków, przy których składaniu 
wnioskodawcy nie przedstawili oświadczenia o niedysponowaniu innym lokalem:  

− w przypadku siedmiu wniosków, były one kontynuacją zajmowania lokalu i KPRM 
przyjmował jako aktualne wcześniej złożone oświadczenia o nieposiadaniu lokalu 
mieszkalnego na terenie m. st. Warszawy; 

−  w przypadku trzech wniosków, Zastępca Szefa KPRM wyrażał zgodę na objęcie 
lokalu zanim wniosek został zweryfikowany przez pracowników Biura Dyrektora 
Generalnego KPRM; 

− w przypadku 11 wniosków, informacja o nieposiadaniu lokalu przez osobę 
zainteresowaną zawarta była w piśmie Dyrektora Generalnego/Prezesa Urzędu 
i KPRM przyjmował taką informacje jako oświadczenie28. Weryfikacja wniosków, 
które wpływały bezpośrednio do Biura Dyrektora Generalnego dokonywana była 
przez pracowników Biura. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego akceptował 
przygotowaną notatkę.  

Zgoda na objęcie lokalu przez (…) na czas 6 miesięcy wydana została ze względu 
na konieczność realizacji obowiązków służbowych w MF przez zainteresowaną, 
problemy lokalowe przedstawione w piśmie Dyrektora Generalnego MF oraz 
dostępność wolnych lokali mieszkalnych, pozostających w dyspozycji Szefa KPRM 
w ówczesnym okresie. Z treści pisma załączonego do wniosku Dyrektora 
Generalnego MF o przydzielenie lokalu na okres 6 miesięcy wynika, iż 
zainteresowana nie dysponowała w ww. okresie lokalem, w którym mogłaby 
zamieszkać. 
W przypadku (…), zgodnie z § 7 ust. 5 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r., 
osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 tego zarządzenia, są obowiązane zwolnić lokal 
przed terminem, na który umowa została zawarta, w przypadku odwołania z 
zajmowanego kierowniczego stanowiska bądź zaprzestania wykonywania funkcji 
wskutek upływu kadencji (…) albo ustania stosunku pracy w jednostce uprawnionej 
do składania wniosków o przydział lokalu, w terminie dwóch miesięcy od dnia 
wystąpienia ww. okoliczności. Szef KPRM może, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, przedłużyć ten termin, nie dłużej jednak niż o cztery miesiące 
(maksymalnie łącznie do 6 miesięcy), z zastrzeżeniem że zwolnienie lokalu nie 
może nastąpić później niż do 31 grudnia roku, w którym została zawarta umowa. 
Najemca lokalu pełnił do 17 kwietnia 2018 r. funkcję (…) i na tej podstawie zajmował 
lokal. Lokal został zwolniony 31 lipca 2018 r., tym samym, w ocenie Szefa KPRM, 
można uznać, że zgoda Szefa KPRM była przedłużeniem terminu umowy, gdyż 
najemca zwolnił lokal przed upływem okresu 6 miesięcy. Argumentacja zawarta w 
piśmie (…) stanowiła uzasadnienie dla wyrażenia takiej zgody. 
                                                                                            (akta kontroli str. 132-134) 

Odnosząc się do złożonych wyjaśnień, NIK zwraca uwagę, że przepisy 
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu objęcia lokalu przewidywały złożenie 
oświadczenia przez ewentualnego najemcę przed zawarciem umowy, a przepisy 
zarządzeń Szefa KPRM, stanowiły, że zgoda na objęcie lokalu może zostać 

 
28 W przypadku dwóch pozostałych wniosków nie podano w wyjaśnieniach przyczyn braku oświadczeń. 



 

10 

udzielona wyłącznie w przypadku złożenia oświadczenia przez wnioskodawcę (§ 4 
ust. 3 i § 5 ust. 3 zarządzeń Szefa KPRM). W 11 ww. przypadkach, uznanie za 
oświadczenia najemcy informacji od kierownika jednostki, w której najemca był 
zatrudniony jest niezgodne z wymogami zarządzeń Szefa KPRM, które w § 4 
przewidywały odrębne oświadczenia najemcy (o niedysponowaniu przez niego 
innym lokalem) i kierownika lub dyrektora generalnego jednostki 
(o niedysponowaniu przez jednostkę lokalem na wynajem). 
Odnosząc się do najmu lokalu dla (…), NIK zauważa, że wniosek z dnia (…) 
dotyczył przydzielenia lokalu, a nie przedłużenia najmu o 4 miesiące na podstawie § 
7 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania lokali. Udzielona przez 
Szefa KPRM zgoda dotyczyła najmu lokalu, a w notatce służbowej Dyrektora Biura 
Generalnego KPRM z 24 maja 2018 r. wskazano, że zainteresowana spełnia 
wymogi § 5 ust. 1 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r. mimo, że w dacie 
udzielania zgody wymogów tych nie spełniała.  
W odniesieniu do wynajęcia lokalu (…) z uwagi na brak możliwości dysponowania 
lokalem, NIK zauważa, że fakt zakupu mieszkania i prowadzenia w nim robót 
wykończeniowych wskazuje na prawo do dysponowania nim.  
                                    (akta kontroli str. 14, 19, 34, 106-108, 127-128, 133, 257-261) 

W zarządzeniach Szefa KPRM nie wprowadzono postanowień uzależniających  
możliwość przedłużenia najmu z osobami nieuprawnionymi od braku zaległości 
w opłacaniu zobowiązań przez najemcę, co przeczy, prezentowanej przez KPRM, 
tezie o racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu mieszkaniami. W przypadku 
jednego  z  najemców, Szef KPRM wyraził zgodę na przedłużenie najmu lokalu, 
mimo zaległości w opłacaniu należności.  

                                                                                 (akta kontroli str. 14-73, 448) 

W okresie objętym kontrolą, w przypadku dwóch wnioskodawców, Zastępca Szefa 
KPRM wyraził zgodę na zajęcie przez te osoby po dwa lokale mieszkalne. Według 
wyjaśnień Zastępcy Szefa KPRM, uzasadnieniem tej sytuacji był fakt, że KPRM nie 
dysponuje dużymi lokalami mieszkaniowymi adekwatnymi do potrzeb ministrów 
mieszkających z dużymi rodzinami. Aby zapewnić właściwe warunki mieszkaniowe 
zdecydowano się wydać zgody, po uwzględnieniu wniosków najemców, z których 
wynikało, że ze względu na sytuację rodzinną (dwoje dorosłych i troje dzieci oraz 
dwoje dorosłych i pięcioro dzieci), zaszła konieczność zwiększenia powierzchni 
mieszkalnej. W momencie składania wniosków przez zainteresowanych, KPRM 
dysponował wolnymi lokalami, a wynajem powierzchni mieszkalnej pozwalał na 
bardziej racjonalne gospodarowanie mieniem i skutkował zasadnością ich 
utrzymywania. Ponadto rozporządzenie w sprawie warunków i trybu obejmowania 
lokali nie określa maksymalnej powierzchni wynajmowanego lokalu. W taki sposób 
KPRM zapewniła możliwość dostosowania powierzchni lokalu do potrzeb 
zainteresowanych.  
                                                                                            (akta kontroli str. 264-316)  
5. W okresie objętym kontrolą, KPRM nie przeprowadzała w COAR audytów ani 
kontroli w obszarze zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi 
położonymi przy ul. Grzesiuka nr 6, 8 i 9 w Warszawie. 
                                                                                             (akta kontroli str. 11, 449) 
Ustalenia NIK z kontroli w COAR wskazują na nieprzestrzeganie przez COAR 
przepisów zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r. oraz zarządzenia Dyrektora 
Centrum nr 38 z listopada 2015 r. tj.:  

− zawarcie umowy najmu z osobą inną niż uprawniona na podstawie ustawy 
o wynagrodzeniu, na okres dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, 
w którym zawarto umowę, tj. do końca kadencji posła na Sejm, co stanowiło 
naruszenie zasad określonych w § 6 ust. 4 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 
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2014 r., przewidujących możliwość zawierania umów z tą grupą osób jedynie 
do końca roku, w którym zawarto umowę; 

− zmniejszenie kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie umowy najmu, 
w jednym przypadku, z ustalonej zarządzeniem Dyrektora COAR dwukrotności 
czynszu do wysokości 10% czynszu.  

                                                                             (akta kontroli str. 262-263, 445-446) 
Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że jednym z działań, które podjęła KPRM w celu 
ujednolicenia i uporządkowania dokumentacji było określenie wzorów umów najmu, 
jako załączników do zarządzenia Szefa KPRM ze stycznia 2019 r. 
                                                                                                   (akta kontroli str. 134) 
Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że 
samo określenie wzorów umów najmu nie gwarantuje prawidłowości ich stosowania. 
W tym zakresie niezbędna jest okresowa kontrola. 

6. COAR przekazywał do KPRM plany rzeczowo-finansowe oraz dokumentację 
związaną z ich wykonaniem, sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, 
bilanse. W związku z realizacją zadań dotyczących udostępniania lokali, 
przekazywano informacje dotyczące zagospodarowania lokali w budynkach przy ul. 
Grzesiuka tj. m.in. liczbę lokali wolnych, zajętych i zarezerwowanych 
(przygotowywanych do najmu), dane najemców ze wskazaniem stanowiska, funkcji, 
uprawnień, okresu umowy, daty zakwaterowania. Przekazywane informacje były 
wykorzystywane m.in. w procesie weryfikacji wniosków o udostępnienie lokalu.    

Ponadto Szef KPRM, zgodnie z zasadami określonymi w wydanych przez siebie 
zarządzeniach, akceptował stawki czynszu proponowane corocznie przez Dyrektora 
COAR. W okresie objętym kontrolą stawki (netto) czynszu wynosiły 21,09 zł/m2 dla 
osób uprawnionych i 25,50 zł/m2 dla innych osób (w latach 2018-2019), a w 2020 r. 

− 24,12 zł/m2 dla osób uprawnionych oraz 28,62 zł/m2 29 dla innych osób, przy 
średniej wartości rynkowej najmu 59zł/m2. 30 

                                       (akta kontroli str. 52-73, 136-250, 443, 449-453, 457, 465) 
Zastępca Szefa KPRM wyjaśnił, że propozycje stawek czynszu przedstawiane przez 
Dyrektora COAR podparte były danymi i informacjami i na tej podstawie Szef KPRM 
wydawał decyzję w sprawie. Szef KPRM zaznaczył, że ograniczenia związane 
z wynajmowaniem lokali, podjęte m. in. w celu minimalizacji ryzyk związanych 
z komercyjnym wynajmem lokali, były jednym z determinantów stawki czynszu. 
Ponadto wskazana stawka rynkowa stanowiła odniesienie do określania stawek. Nie 
było wskazane, jakie konkretnie koszty są w jej ramach uwzględniane i na jakich 
warunkach możliwy jest wynajem takich mieszkań na rynku komercyjnym. 
Szef KPRM zaznaczył, że stawki za wynajem tych lokali kilkukrotnie przewyższały 
wysokość stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych, których właścicielem jest m. st. Warszawa. Przykładowo stawki 

czynszowe określone od 1 listopada 2020 r.31 wynosiły: stawka bazowa − 8,94 zł za 

1 m2, stawka za najem socjalny lokali − 1,76 zł za 1 m2. Ponadto stawki wynajmu 
akceptowane przez Szefa KPRM były podwyższane i wynosiły netto za m2 dla osoby 
uprawnionej w 2019 r. - 21,09 zł, a w 2020 r. – 24,12 zł, stawka czynszu netto za m2 

dla osoby innej niż uprawniona w 2019 r. − 25,50 zł i 28,62 zł w 2020 r. 

W odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie przekazywanych przez COAR danych 
i informacji analizowano ewentualne potrzeby zmian legislacyjnych lub innych 
możliwości zagospodarowania zasobu lokalowego przy zapewnieniu lokali 

 
29 Tj. ok. 31 zł brutto. 
30 Przy kalkulacji stawki czynszu na 2020 r. (przedstawionej do kontroli przez COAR) wskazano średnią wartość 
rynkową najmu m2 mieszkania: 59 zł.  
31 Określone zarządzeniem nr 1281/2020 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 października 
2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których 
właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 
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mieszkalnych osobom uprawnionym, np. poprzez sprzedaż zbędnych 
nieruchomości, Szef KPRM wyjaśnił, że KPRM, mając na uwadze racjonalność 
i efektywność gospodarowania i wykorzystywania zasobów lokalowych oraz względy 
szeroko pojętego bezpieczeństwa, nie podejmowała prac legislacyjnych w tym 
obszarze. Wynajem większej liczby lokali pozwalał na bardziej racjonalne 
gospodarowanie mieniem i skutkował zasadnością ich utrzymywania. Szef KPRM 
wyjaśnił również, że KPRM nie ma możliwości prawnych sprzedaży nieruchomości 
przy ul. Grzesiuka w Warszawie, gdyż nie jest ich właścicielem, lecz trwałym 
zarządcą. KPRM raz do roku, zgodnie z § 10 ust. 2 zarządzenia32, analizowała 
zaproponowane wysokości stawek czynszu przekazywanych przez COAR do 
zatwierdzenia przez Szefa KPRM. Dotyczyło to wyliczeń proponowanych przez 
COAR stawek czynszu tj. w przypadku osób uprawnionych: wysokość stawki 
czynszu kalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez 
COAR, w tym za utrzymanie i administrowanie, a także remonty obiektów, 
proporcjonalnie do powierzchni lokalu, a w przypadku osób innych niż uprawnione 
z uwzględnieniem zysku COAR. 
                                                                                (akta kontroli str. 86-87, 135-136) 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień, NIK zauważa, iż zgodnie z art. 47 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami33, zarządca nieruchomości 
może wystąpić o wygaśniecie zarządu, co prowadziłoby do możliwości sprzedaży 
przez inny organ lub na podstawie art. 48 tej ustawy, przekazać zarząd innej 
jednostce.  

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

1. Określenie przez Szefa KPRM w akcie prawa wewnętrznego katalogu osób 
innych niż uprawnione i dysponowanie na ich rzecz lokalami z zasobu 
przeznaczonego na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, 
na preferencyjnych warunkach finansowych, co wykraczało poza zakres 
kompetencji Szefa KPRM przewidziany w rozporządzeniu w sprawie warunków 
i trybu obejmowania lokali.  

2. Wyrażenie, w 23 przypadkach, zgody na zawarcie umowy najmu osobom, które 
nie złożyły oświadczeń dotyczących niedysponowania innym lokalem, co było 
niezgodne z § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu obejmowania lokali oraz 
§ 4 ust. 3 pkt 2 i § 5 ust. 3 zarządzeń Szefa KPRM. 

3. Wydanie w 2018 r. zgody na najem lokalu osobie zajmującej stanowisko 
w spółce prawa handlowego, tj. stanowisko niewymienione w art. 5b ust. 1 
w związku z art. 2 ustawy o wynagradzaniu ani w § 5 ust. 1 zarządzenia Szefa 
KPRM z grudnia 2014 r. 

4. Wydanie zgody na najem lokalu w sytuacji dysponowania przez wnioskodawcę 
innym lokalem, co było niezgodne z § 5 ust. 3 zarządzeń Szefa KPRM.  

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

 Dostosowanie zarządzenia Szefa KPRM, regulującego zasady udostępniania 
lokali z zasobu mieszkaniowego KPRM przy ul. Grzesiuka w Warszawie do 
wymogów  ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

 
32 Na podstawie zarządzeń Szefa KPRM ze stycznia i listopada 2019 r., wcześniej kwestie te regulował 
§ 9 zarządzenia Szefa KPRM z grudnia 2014 r. 
33 Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Wnioski 
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12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania 
lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. 

 Przeprowadzenie analizy przyczyn zmniejszenia się zainteresowania osób 
uprawnionych lokalami, będącymi w dyspozycji Szefa KPRM oraz celowości 
utrzymywania dotychczasowych rozwiązań w zakresie zaspakajania potrzeb 
mieszkaniowych osób uprawnionych, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, 
właściwości posiadanego zasobu oraz potrzeb tych osób w porównaniu do 
innych rozwiązań w tym zakresie i podjęcie działań wynikających z tych analiz.   

 Weryfikację, przed wyrażeniem zgody na najem, warunku niedysponowania 
innym lokalem w Warszawie przez wnioskującego lub jego małżonka, zgodnie 
z § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu obejmowania lokali oraz  § 4 ust. 
3 pkt 2 zarządzenia Szefa KPRM z listopada 2019 r. 

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 Prezesa NIK. 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, dnia 4 lutego 2021 r. 

 

    Prezes 

                                                                           Najwyższej Izby Kontroli 

                                                                                   Marian Banaś  

       

Prawo zgłoszenia 
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