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Wprowadzenie

#$% %

Temat:

Gospodarowanie przez Agencj Mienia Wojskowego
składnikami mienia Skarbu Pa stwa w latach 2002 –
2005

Numer:

P/05/125

Okres obj ty
kontrol

01.01.2002r.–31.12.2005r. – w Biurze Agencji Mienia
Wojskowego w Warszawie;
01.01.2002r.–31.12.2004r. – w Oddziałach Terenowych
Biura Agencji Mienia Wojskowego.

Uzasadnienie
podj cia
kontroli:

Kontrola została przeprowadzona z własnej inicjatywy
Najwy szej Izby Kontroli.
Temat kontroli obj ty był Priorytetem nr 2 –
prawidłowo
gospodarowania
nieruchomo ciami
powierzonymi przez Skarb Pa stwa.
Wcze niejsze kontrole Najwy szej Izby Kontroli oraz
informacje prasowe o działalno ci Agencji Mienia
Wojskowego wskazywały na istnienie nieprawidłowo ci
w nast puj cych obszarach:
- przygotowanie nieruchomo ci do zagospodarowania,
- przestrzeganie obowi zuj cych przepisów w zakresie
gospodarowania nieruchomo ciami,
- kapitałowe zaanga owanie si
Agencji Mienia
Wojskowego w tworzenie spółek prawa handlowego,
- funkcjonowanie kontroli wewn trznej.

Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny działalno ci
Agencji Mienia Wojskowego w zakresie gospodarowania
przekazanymi Agencji nieruchomo ciami Skarbu
Pa stwa, w tym: skuteczno ci windykacji nale no ci z
tytułu gospodarowania ww. nieruchomo ciami Skarbu
Pa stwa.

Główne
zagadnienia
obj te tematyk
kontroli:

Tematyka kontroli obejmowała w szczególno ci:
- prawidłowo
i efektywno
działa
Agencji
zwi zanych z tworzeniem spółek prawa handlowego
oraz rozporz dzaniem akcjami i udziałami w tych
spółkach,
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Wprowadzenie

- prawidłowo
i efektywno
działa
Agencji
zwi zanych z gospodarowaniem nieruchomo ciami, w
szczególno ci poprzez sprzeda , oddawanie w najem i
dzier aw ,
- ustalanie kwot nale no ci z tytułu gospodarowania
nieruchomo ciami oraz skuteczno ich windykacji.

1

Jednostki obj te
kontrol

Biuro Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie oraz
osiem Oddziałów Terenowych Biura1

Czas
przeprowadzenia
kontroli:

Kontrol przeprowadzono w okresie 15 kwietnia 2005r. –
23 marca 2006 r.

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek stanowi zał cznik nr 1 do niniejszej Informacji
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w Biurze Agencji Mienia Wojskowego
w Warszawie stwierdzono m.in., e:
− Agencja Mienia Wojskowego (dalej: „AMW”) nielegalnie zbywała
akcje/udziały otrzymane w zamian za wniesione aportem do spółek
nieruchomo ci Skarbu Pa stwa.
W latach 2002 – 2005 AMW sprzedała akcje/udziały w o miu spółkach, z
czego w cało ci zbyła udziały w sze ciu spółkach.
Do dnia 15 stycznia 2003r., mog c wykonywa prawa z posiadanych
akcji/udziałów Skarbu Pa stwa, AMW zbyła je (w czterech spółkach za ł czn
kwot 23.393 tys. zł) z pomini ciem trybu oferty publicznej lub przetargu
publicznego, b d rokowa podj tych na podstawie publicznego zaproszenia,
co było naruszeniem art. 33 w zwi zku z art. 69b ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji2.
Udziały w czterech innych spółkach na ł czn kwot 26.642,5 tys. zł AMW
zbyła nielegalnie, poniewa od dnia 15 stycznia 2003r. (w zwi zku ze zmian
przepisów) utraciła prawo wykonywania praw z akcji/udziałów, w tym
mo liwo ich sprzeda y. Po tym dniu, akcje/udziały w spółkach nabyte za
mienie Skarbu Pa stwa podlegały przekazaniu ministrowi wła ciwemu do
spraw Skarbu Pa stwa, czego AMW nie uczyniła.
Unikanie przez AMW przy sprzeda y akcji/udziałów oferty publicznej,
przetargu b d rokowa na podstawie publicznego zaproszenia, a tak e
wykonywanie praw z akcji/udziałów pomimo ich utraty, wskazuje na
wyst powanie mechanizmu korupcjogennego3, polegaj cego na dowolno ci w

2

Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz.1397 ze zm.
Mechanizm korupcjogenny to procedura lub praktyka funkcjonowania administracji publicznej lub stan prawny
obiektywnie ułatwiaj ce wyst pienie zjawiska korupcji. Najwy sza Izba Kontroli do mechanizmów
korupcjogennych zalicza:
- nadmiar kompetencji w r ku jednego urz dnika;
- brak rozwi za antykorupcyjnych;
- dowolno w podejmowaniu decyzji;
- nadmierne korzystanie z usług zewn trznych;
- uchylanie si przed kontrol pa stwow ;
- lekcewa enie dokumentacji i sprawozdawczo ci;
- słabo kontroli wewn trznej;
- zjawisko konfliktu interesów;
-nierówny dost p do informacji;
- nieprawidłowo ci przy tworzeniu prawa
- brak odpowiedzialno ci osobistej
3
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Podsumowanie wyników kontroli

podejmowaniu decyzji w zakresie interpretacji przepisów prawa odnosz cych
si do wykonywania przez AMW praw z posiadanych akcji/udziałów [str.2122].
− AMW nieefektywnie gospodarowała nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa
oraz nie wykazała nale ytej dbało ci o interes Skarbu Pa stwa przy
podejmowaniu operacji gospodarczych.
Kwota przychodów AMW za sprzedane akcje/udziały wyniosła ogółem
50.035,5 tys. zł. Poniewa do o miu ww. spółek AMW wniosła uprzednio (w
formie aportu) mienie wycenione na ł czn kwot 57.835 tys. zł, to
(uwzgl dniaj c warto nominaln pozostałych w jej posiadaniu udziałów –
ł cznie 4.153 tys. zł) przeprowadzenie ww. sprzeda y akcji/udziałów
przyniosło AMW nominalny przychód mniejszy o 3.646,5 tys. zł (tj. 6,3 %), od
warto ci maj tku Skarbu Pa stwa, uprzednio wniesionego do tych spółek.
Zdaniem NIK, uwzgl dniaj c ogólny trend stałego wzrostu cen na rynku
nieruchomo ci, było to działanie niegospodarne.
Ustalono, e w przypadku o miu spółek nie przygotowano planów biznesowych
zaanga owania maj tku Skarbu Pa stwa, pomimo istnienia takiego obowi zku
wynikaj cego z uregulowa
wewn trznych. W sze ciu przypadkach
sporz dzono jedynie ogólnikowe wnioski oraz krótkie, nie poparte rzeteln
analiz ekonomiczn , opinie dyrektora Zespołu Inicjatyw Gospodarczych
AMW, w których przewidywano (bez podania przesłanek) wysok rentowno
przedsi wzi . W przypadku dwóch spółek nie sporz dzono nawet wniosku lub
opinii.
Z ustale kontroli wynika, e AMW przy gospodarowaniu nieruchomo ciami
Skarbu Pa stwa kierowała si własnym interesem gospodarczym, niekiedy
sprzecznym z interesem Skarbu Pa stwa. Potwierdzaj to równie ustalenia
z kontroli przeprowadzonej w AMW w 2005r. przez Departament Kontroli
Ministerstwa Obrony Narodowej (dalej: „Departament Kontroli MON”), które
wskazywały, e wniesienia niektórych nieruchomo ci do spółek dokonano w
celu „obej cia prawa o nieruchomo ciach”. W meldunkach kierowanych do
Ministra Obrony Narodowej wskazano równie na brak działalno ci
gospodarczej w spółkach, poprzez które AMW jedynie zbywała
nieruchomo ci.
AMW nie przykładała nale ytej wagi do produktywno ci posiadanych
akcji/udziałów. Ustalono, e AMW obejmowała akcje/udziały w spółkach
prawa handlowego, które przynosiły niskie dywidendy, b d nie przynosiły ich
w ogóle. Ponadto AMW udzielała spółkom po yczek gotówkowych,
oprocentowanych poni ej poziomu stóp procentowych, funkcjonuj cych na
rynku, a tak e udzielała nieoprocentowanych dopłat do kapitału spółek.
Działania AMW w tym zakresie wiadcz o braku koncepcji w działalno ci
inwestycyjnej i ocenia si je jako niecelowe i niegospodarne.
Działania AMW w zakresie wnoszenia mienia Skarbu Pa stwa do spółek, a
tak e wykonywania praw z akcji/udziałów w tych spółkach, naruszały przepis
art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi
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składnikami mienia Skarbu Pa stwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego4,
zwanej dalej „ustaw o Agencji”, zgodnie z którym gospodarowanie mieniem
przez AMW powinno si odbywa zgodnie z wymogami racjonalnej
gospodarki [str.22-26].
W wyniku kontroli przeprowadzonej w o miu Oddziałach Terenowych Biura
AMW stwierdzono m.in. nielegalne i nierzetelne działania przy
gospodarowaniu nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa, tj.:
− w dwóch Oddziałach przy sprzeda y nieruchomo ci stwierdzono
nieprawidłowo ci przy ustalaniu ceny, w trzech Oddziałach zastosowano
niezgodne z przepisami formy zapłaty za nieruchomo ci [str.28-29];
− w jednym Oddziale wyst piły bł dy rachunkowe przy sporz dzaniu operatów
szacunkowych dotycz cych wycen nieruchomo ci, a w dwóch Oddziałach
wpływ na ni sz cen nierumo ci okre lon w operatach szacunkowych miało
jej poło enie na terenie specjalnym [str.29-31];
− w czterech Oddziałach nie zawsze podawano do publicznej wiadomo ci
wykazy nieruchomo ci przeznaczonych do oddania w dzier aw lub najem.
Takie działania stanowi przykład korupcyjnego mechanizmu nierówno ci w
dost pie do informacji. W jednym Oddziale podawano w wykazach
nieprawidłowe dane [str.31-32];
− w czterech Oddziałach stwierdzono nieprawidłowo ci przy zawieraniu i
realizacji umów dzier awy, w jednym Oddziale niewła ciwie ustalono
wysoko czynszu dzier awnego [str.32-34];
− w jednym Oddziale zawarto umow dzier awy w celu omini cia sprzeda y
nieruchomo ci w drodze przetargu oraz podano nierzetelne dane w celu
zastosowania okre lonego trybu sprzeda y nieruchomo ci, w jednym Oddziale
nieprawidłowo ogłoszono przetarg na sprzeda nieruchomo ci, a w jednym
Oddziale niezgodnie z przepisami przeprowadzono post powania na sprzeda
nieruchomo ci [str.34-36];
− w dwóch Oddziałach zawarto akty notarialne zawieraj ce nierzetelne dane
o zbywanej nieruchomo ci, a w jednym Oddziale stwierdzono
nieprawidłowo ci przy realizacji postanowie umowy sprzeda y nieruchomo ci
[str.36-37];
− w dwóch Oddziałach stosowano niejednolite zasady post powania przy
naliczaniu odsetek od nieterminowych płatno ci nale no ci z tytułu
gospodarowania nieruchomo ciami oraz wysyłaniu wezwa do zapłaty
nale no ci. W jednym Oddziale nie naliczano odsetek z tytułu terminowych
płatno ci nale no ci. W trzech Oddziałach działania windykacyjne prowadzono
w sposób opieszały [str.37-38];
− w dwóch Oddziałach w sposób nieprawidłowy wydano decyzj o ustanowieniu
trwałego zarz du nieruchomo ci [str.39];
4

Dz.U. z 2004r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.
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− dwa Oddziały nierzetelnie prowadziły ewidencj nieruchomo ci [str.40].
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w Biurze AMW stwierdzono, e Minister
Obrony Narodowej oraz dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
nieprawidłowo udzielili pełnomocnictw (w formie aktów notarialnych)
do gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa. Obydwa pełnomocnictwa
były wadliwe, gdy zostały udzielone niewskazanym z imienia i nazwiska
osobom. Postanowienia punktów ww. pełnomocnictw, dotycz cych nabywania
nieruchomo ci na rzecz Skarbu Pa stwa, ocenia si jako nieprawidłowe z punktu
widzenia gospodarno ci. Brak ogranicze w pełnomocnictwach co do warto ci, a
tak e charakteru nabywanych nieruchomo ci, tworzy korupcjogenny mechanizm
dowolno ci post powania i zach ca do zachowa korupcyjnych, zwłaszcza przy
nieograniczonym prawie do substytucji. Ponadto ww. pełnomocnictwa zawierały
m.in. bezprawne i niejasne warunki współpracy z nieokre lonymi organami,
w nieokre lonym zakresie [str.40-42].
Prezes AMW wyznaczył dyrektora Zespołu Inicjatyw Gospodarczych AMW
Bogdana O. do jednoczesnego pełnienia funkcji w organach wi cej ni dwóch
spółek prawa handlowego, co było niezgodne z przepisami art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalno ci gospodarczej przez
osoby pełni ce funkcje publiczne5, zwanej dalej „ustaw o ograniczeniu
działalno ci gospodarczej”. Powy szy fakt wskazuje na istnienie
korupcjogennego mechanizmu konfliktu interesów [str.26-27].
Innym ustaleniem wskazuj cym na wyst powanie korupcjogennego mechanizmu
konfliktu interesów był tak e funkcjonuj cy w AMW sposób opiniowania
wniosków, który umo liwiał osobie z kierownictwa AMW – dyrektorowi Zespołu
Obsługi Prawnej Stanisławowi P. składanie wniosków w imieniu spółki, w której
pełnił funkcj członka zarz du i jednoczesne ich opiniowanie ze strony AMW
[str.27].
AMW działała niegospodarnie przy wydawaniu i sprzeda y dwutygodnika
„Przetargi”[str.45].
Ponadto w jednym Oddziale Terenowym Biura AMW stwierdzono, e:
− pomimo posiadania rodków finansowych Oddział nie płacił podatku
od nieruchomo ci, a nast pnie – zdaniem NIK – bezpodstawnie wyst pował
o umorzenie zobowi za powstałych z tego tytułu, tłumacz c si trudn
sytuacj finansow ,
− nierzetelnie i bł dnie prowadzono ksi gi rachunkowe,
− do Biura AMW przekazano nierzeteln deklaracj VAT-7 oraz nierzetelne dane
o stanie zobowi za Oddziału,

5

Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zm.
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− zatwierdzono do wypłaty faktur
za roboty, których w Oddziale
nie prowadzono, a tak e dwukrotnie zapłacono za wykonanie tej samej usługi,
− dyrektor Oddziału nie zawiadomił organów cigania o próbach jego
skorumpowania (składania mu obietnic udzielenia korzy ci maj tkowej). W
takim przypadku obowi zek zawiadomienia wynikał z art.304 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. Kodeks post powania karnego6[str.44].
Ustalenia kontroli w Biurze AMW oraz w Oddziałach Terenowych Biura AMW
wskazuj nie tylko na nieefektywno kontroli wykonywanych przez Zespół
Kontroli Wewn trznej AMW ale równie na niedostateczny nadzór nad jej
działalno ci ze strony Ministra Obrony Narodowej [str.40-41, 45].
-4
-4
67

!
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Finansowe rezultaty kontroli w latach 2002 – 2005 wyniosły:
103.992.889 zł,
z tego:
1) nieprawidłowo ci w wymiarze finansowym:
74.076.529 zł,
z tego:
− uszczuplenia rodków publicznych:
2.897.977 zł,
− kwoty uzyskane z naruszeniem prawa:
50.045.737 zł,
− kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie:
37.965 zł,
− inne nieprawidłowo ci w wymiarze finansowym:
16.901.241 zł,
− kwoty odpowiadaj ce nierzetelnym danym
w ewidencji finansowo−ksi gowej lub sprawozdawczo ci:
4.193.609 zł.
2) korzy ci finansowe:
29.916.360 zł,
z tego:
− oszcz dno ci uzyskane w wyniku działa kontrolnych:
18.644 zł,
− po ytki finansowe w postaci nale nych rodków publicznych
lub innych składników aktywów:
29.874.848 zł,
− inne nieutracone po ytki finansowe:
22.868 zł.
-4
64

!

Kontrola pozwoliła na zidentyfikowanie nieprawidłowo ci w sferze
gospodarowania przez AMW nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa. W celu
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowo ci Najwy sza Izba Kontroli
wskazuje na konieczno podj cia nast puj cych systemowych działa , przez:

6

Dz.U. Nr 89, poz.555 ze zm.
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a) Prezesa AMW poprzez:
1) dokonanie – w Biurze AMW oraz w oddziałach terenowych Biura –
pogł bionej analizy ryzyka w obszarze istniej cych procedur dotycz cych
gospodarowania nieruchomo ciami oraz gromadzenia i rozdysponowania
rodków publicznych, a tak e zaproponowanie stosownych wniosków w
celu wła ciwego zarz dzania ryzykiem;
2) dokonanie – w Biurze AMW oraz w oddziałach terenowych Biura –
pogł bionej analizy ryzyka w obszarach,
gdzie NIK stwierdziła
wyst powanie mechanizmów korupcjogennych, tj. dowolno
w
podejmowaniu decyzji (dowolno
post powania), konflikt interesów,
nierówno w dost pie do informacji, a tak e zaproponowanie stosownych
wniosków w celu wła ciwego zarz dzania ryzykiem;
3) opracowanie i
zatwierdzenia:

przedstawienie

Ministrowi

Obrony

Narodowej

do

− strategii anga owania powierzanego AMW maj tku Skarbu Pa stwa,
w tym wnoszenia go do spółek b d
tworzenia spółek
z wykorzystaniem tego mienia,
− regulaminu działalno ci inwestycyjnej AMW, w celu zapewnienia
racjonalnego gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa
powierzonymi AMW,
4) poprawienie skuteczno ci prowadzonych działa windykacyjnych oraz
stosowanie jednolitych zasad post powania wobec kontrahentów przy
naliczaniu i egzekwowaniu odsetek oraz przy windykacji nale no ci.
b) Ministra Obrony Narodowej poprzez:
1) wdro enie skutecznego nadzoru nad działalno ci AMW.
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Organizacja i zarz dzanie AMW
Zadania AMW okre lone zostały w Ustawie o AMW oraz w wydanych na jej
podstawie rozporz dzeniach wykonawczych. Oprócz podstawowego zadania,
jakim jest gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa, do obowi zków AMW
nale y tak e jego utrzymywanie, porz dkowanie stanu prawnego i prowadzenie
ewidencji tego mienia.
Zgodnie z tre ci art. 6 ustawy o Agencji Skarb Pa stwa powierzył AMW
wykonywanie prawa własno ci i innych praw rzeczowych na jego rzecz
w stosunku do mienia Skarbu Pa stwa, o którym mowa w art. 2 ustawy
o Agencji, tj. wymienionego w art. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy mienia:
- b d cego w trwałym zarz dzie jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi wła ciwemu do spraw
wewn trznych lub przez nich nadzorowanych, a tak e innego mienia b d cego
we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego do realizacji ich zada ,
- pozostałego po likwidacji pa stwowych osób prawnych, dla których organem
zało ycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej
lub minister wła ciwy do spraw wewn trznych.
Zadaniem AMW jest w szczególno ci: gospodarowanie, utrzymywanie,
uporz dkowanie stanu prawnego i prowadzenie ewidencji mienia, o którym mowa
w art. 2 ustawy o Agencji (art. 7 ust. 1).
Organami AMW s Prezes i Rada Nadzorcza (art. 10). Prezes kieruje
działalno ci AMW i reprezentuje j na zewn trz. O wiadczenia woli w imieniu
AMW składa Prezes, który mo e udzieli innym osobom pełnomocnictw
do składania o wiadcze woli w imieniu AMW (art. 12 ust. 1 i 2). Prezes AMW
działa przy pomocy Biura AMW i jego oddziałów terenowych (art. 13).
Struktur organizacyjn AMW okre la jej Statut, wprowadzony Zarz dzeniem
nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie
nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego7.
Zgodnie z § 4 Statutu AMW Prezes Agencj kieruje przy pomocy zast pców,
głównego ksi gowego, dyrektorów oddziałów terenowych oraz dyrektorów
zespołów i kierowników innych samodzielnych komórek organizacyjnych Biura
AMW, którzy s przed nim odpowiedzialni za cało spraw obj tych ich zakresem
działania.

7

Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16
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Biuro AMW jest aparatem wykonawczym Prezesa. Zadaniem tego Biura
jest m.in.:
- koordynowanie działalno ci jednostek organizacyjnych AMW,
- sprawowanie nadzoru, przez swoich przedstawicieli w zarz dach i radach
nadzorczych, nad działalno ci spółek, w których AMW posiada udziały,
- prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia AMW,
- prowadzenie rozlicze finansowych oddziałów terenowych Biura AMW,
- przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych oraz sporz dzanie
rocznych sprawozda finansowych i sprawozda z działalno ci AMW.
Regulamin organizacyjny Biura AMW wprowadza Prezes, w formie zarz dzenia,
po zasi gni ciu opinii Rady Nadzorczej. Regulamin okre la w szczególno ci:
1) organizacj wewn trzn Biura AMW,
2) oddziały terenowe Biura AMW i ich terytorialny zasi g,
3) zakres zada pionów, zespołów i innych komórek organizacyjnych, a tak e
samodzielnych stanowisk pracy.
Prezes AMW tworzy i likwiduje oddziały terenowe AMW. Organizacj
wewn trzn oddziału oraz zakres jego działania, z uwzgl dnieniem komórek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, okre la regulamin
organizacyjny oddziału, ustalany przez dyrektora oddziału i zatwierdzany przez
Prezesa AMW. Oddziałem kieruje dyrektor, stosownie do zakresu działania
okre lonego w regulaminach oraz do zakresu pełnomocnictw udzielonych przez
Prezesa AMW. Dyrektor oddziału podlega Prezesowi AMW.
Aktualnie funkcjonuje osiem oddziałów terenowych AMW8:
a) Oddział Terenowy w Bydgoszczy – obejmuje zasi giem
dwa województwa (kujawsko – pomorskie i pomorskie),

działania

b) Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim – obejmuje zasi giem
dwa województwa (lubuskie i wielkopolskie),
c) Oddział Terenowy w Krakowie – obejmuje zasi giem pi
( l skie, wi tokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i lubelskie),

województw

d) Oddział Terenowy w Olsztynie – obejmuje zasi giem dwa województwa:
(warmi sko – mazurskie i podlaskie),
e) Oddział Terenowy w Szczecinie – obejmuje zasi giem jedno województwo
(zachodniopomorskie),
f) Oddział Terenowy w Warszawie – obejmuje zasi giem dwa województwa
(mazowieckie i łódzkie),

8

Mapa dotycz ca obszaru działania Oddziałów Terenowych Biura AMW stanowi zał cznik nr 2 do niniejszej
Informacji

13

NIK Informacja o wynikach kontroli nr 127/2006/P/05/125/LGD

Wa niejsze wyniki kontroli

g) Oddział Terenowy we Wrocławiu – obejmuje zasi giem dwa województwa
(dolno l skie i opolskie),
h) Morski Oddział Terenowy w Gdyni – działa na terenie trzech województw
(zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmi sko – mazurskiego), w zakresie
mienia przekazywanego z Marynarki Wojennej RP oraz innego mienia
przejmowanego po uzyskaniu zgody Prezesa AMW.
Zauwa y nale y, e zgodnie z zakresem działania, okre lonym w ustawie z dnia
8 lipca 2005r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa9, Prokuratoria Generalna
nie przej ła zada AMW, wymienionych w Ustawie o Agencji.
Gospodarka finansowa AMW
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o Agencji AMW prowadzi samodzieln
gospodark finansow . AMW prowadzi rachunkowo według zakładowego planu
kont, ustalonego przez Prezesa AMW, z zachowaniem zasad okre lonych
w przepisach o rachunkowo ci. Natomiast badanie rocznego sprawozdania
finansowego AMW przeprowadza si zgodnie z przepisami o biegłych
rewidentach i ich samorz dzie (art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o Agencji).
Prezes AMW sporz dza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe
AMW, w tym bilans, rachunek zysków i strat, informacj dodatkow
oraz sprawozdanie z przepływu rodków pieni nych (art. 14 ust. 1 ustawy
o Agencji). Projekt planu finansowego AMW podlega uzgodnieniu z ministrem
wła ciwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie okre lonym w ustawie z dnia
12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego10 (art. 14 ust. 1a
ustawy o Agencji).
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej AMW okre lało rozporz dzenie Rady
Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki
finansowej Agencji Mienia Wojskowego11.
Gospodarowanie mieniem
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Agencji gospodarowanie mieniem przez AMW
odbywa si zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega, z zastrze eniem
ust. 2, w szczególno ci na:
1) sprzeda y lub zamianie mienia albo oddaniu gruntów w u ytkowanie
wieczyste;
2) oddaniu mienia w u ytkowanie, najem, dzier aw , u yczenie, trwały zarz d
lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;

9

Dz.U. Nr 169, poz.1417 ze zm.
Dz.U. Nr 48, poz. 550, ze zm.
11
Dz.U. Nr 100, poz. 622. Rozporz dzenie to utraciło moc z dniem 7 listopada 2003r. AMW w okresie
od 7 listopada 2003r. do 21 lutego 2005r. nie posiadała wymaganego ustaw o Agencji rozporz dzenia
szczegółowo reguluj cego gospodark finansow . Od dnia 22 lutego 2005r. obowi zuje rozporz dzenie Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia
Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172)
10
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3) oddaniu mienia w administrowanie, na podstawie umowy na czas oznaczony,
za wynagrodzeniem;
4) wnoszeniu mienia do spółek, a tak e nabywaniu i obejmowaniu udziałów
w spółkach.
Okre lenie „mienie” jest poj ciem szerszym ni okre lenie „nieruchomo ci”,
gdy obejmuje równie mienie ruchome. Przedmiotem niniejszej kontroli było
wył cznie gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa.
Nieruchomo ci Skarbu Pa stwa mog by równie przekazane przez AMW,
w drodze umowy, na własno jednostce samorz du terytorialnego na cele
zwi zane z inwestycjami infrastrukturalnymi słu cymi wykonywaniu zada
własnych (art. 23 ust. 2 ustawy o Agencji).
Stosownie do tre ci art. 23 ust. 3 ustawy o Agencji, do gospodarowania przez
AMW nieruchomo ciami maj odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ciami12 (zwanej dalej:
„ustaw ogn”), z tym e decyzje w sprawie oddania nieruchomo ci w trwały
zarz d wydaje Prezes AMW (art. 23 ust. 3 ustawy o Agencji jest transpozycj
art. 11 ustawy ogn i oznacza, e w zakresie czynno ci cywilno-prawnych
oraz administracyjnych I instancji za Skarb Pa stwa działa nie starosta, a Prezes
AMW). Od decyzji Prezesa AMW słu y odwołanie do Ministra Obrony
Narodowej.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy ogn, za wyj tkiem przypadków wymienionych
w ust. 2 i 3 tego artykułu, nieruchomo ci s sprzedawane lub oddawane
w u ytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Przy czym, przepis ten stosuje
si odpowiednio przy zawieraniu umów u ytkowania, najmu lub dzier awy na
czas dłu szy ni 3 lata (art. 37 ust. 4 ustawy ogn).
Zasady i tryb organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzeda i oddanie
w u ytkowanie nieruchomo ci reguluj przepisy:
- ustawy ogn,
- rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie okre lenia
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomo ci stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub własno gminy13,
zwanego dalej „rozporz dzeniem o przetargach z dnia 13 stycznia 1998r.”
(obowi zywało do dnia 21 wrze nia 2004r.),
- rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze nia 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomo ci14,
zwanego dalej „rozporz dzeniem o przetargach z dnia 14 wrze nia 2004r.”
(obowi zuje od dnia 22 wrze nia 2004r.),

12

Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.
Dz.U. Nr 9, poz. 30
14
Dz.U. Nr 207, poz. 2108
13
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- ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzeda y albo opłat
z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Skarbu Pa stwa warto ci
nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi granicami pa stwa polskiego15.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy ogn wła ciwy organ sporz dza i podaje
do publicznej wiadomo ci wykaz nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y,
do oddania w u ytkowanie wieczyste, u ytkowanie, najem lub dzier aw . Wykaz
ten wywiesza si na okres 21 dni w siedzibie wła ciwego urz du, a ponadto
informacj o wywieszeniu tego wykazu podaje si do publicznej wiadomo ci
przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyj ty
w danej miejscowo ci. Informacje, które nale y zamie ci w ogłoszeniu, okre la
art. 35 ust. 2 ustawy ogn. W ród tych informacji podaje si m.in. cen
nieruchomo ci (pkt 6).
Cen nieruchomo ci ustala si na podstawie jej warto ci (art. 67 ust. 1 ustawy
ogn).
Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy ogn przy sprzeda y nieruchomo ci w drodze
przetargu stosuje si nast puj ce zasady ustalania cen:
1) cen wywoławcz w pierwszym przetargu ustala si w wysoko ci nie ni szej
ni warto nieruchomo ci,
2) cen wywoławcz w drugim przetargu ustala si w wysoko ci ni szej
ni warto nieruchomo ci, jednak nie ni szej ni 50% tej warto ci,
3) cen nieruchomo ci, któr jest obowi zany zapłaci
si w wysoko ci ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

jej nabywca, ustala

4) je eli drugi przetarg zako czył si wynikiem negatywnym, cen nieruchomo ci
ustala si w rokowaniach z nabywc w wysoko ci nie ni szej ni 40%
jej warto ci.
Natomiast przy sprzeda y nieruchomo ci w drodze bezprzetargowej, o której
mowa w art. 37 ust. 2 i 3 ustawy ogn, cen nieruchomo ci ustala si w wysoko ci
nie ni szej ni jej warto , z zastrze eniem art. 67 ust. 3a ustawy o Agencji (art. 67
ust. 3 ustawy ogn).
Art. 67 ust. 3a ustawy ogn stanowi, e je eli nieruchomo jest sprzedawana
w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszcze przysługuj cych na mocy
tej ustawy lub odr bnych przepisów, cen nieruchomo ci ustala si w wysoko ci
równej jej warto ci.
Zasady udzielania bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy ogn
okre lone zostały w art. 68 tej ustawy.
Przepisy dotycz ce okre lania warto ci nieruchomo ci zawiera Dział IV
Rozdział 1 ustawy ogn (art. 149 – 159).

15

Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 39 ze zm. Ustawa ta z dniem 7 pa dziernika 2005r. została zast piona ustaw z dnia
8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo ci poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418)
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Szczegółowe zasady wyceny nieruchomo ci do dnia 21 wrze nia 2004r. okre lało
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie
szczegółowych zasad wyceny nieruchomo ci oraz zasad i trybu sporz dzania
operatu szacunkowego16, a po tej dacie – rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia
21 wrze nia 2004r. w sprawie wyceny nieruchomo ci i sporz dzania operatu
szacunkowego17.
Stosownie do tre ci art. 70 ust. 1 ustawy ogn cena nieruchomo ci sprzedawanej
w drodze przetargu podlega zapłacie nie pó niej ni do dnia zawarcia umowy
przenosz cej własno
(sprzeda nieruchomo ci wymaga zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego – art. 27 ustawy ogn).
Przypadki zbywania nieruchomo ci w drodze bezprzetargowej okre la art. 37 ust.
2 ustawy ogn.
Cena nieruchomo ci sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze
rokowa , o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2 ustawy ogn,
mo e zosta rozło ona na raty, na czas nie dłu szy ni 10 lat. Szczegółowe
regulacje, dotycz ce rozkładania ceny na raty, zawarte s w art. 70 ust. 2 - 4
ustawy ogn.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo ci
przez cudzoziemców18 nabycie nieruchomo ci przez cudzoziemca wymaga
zezwolenia.
Zasady i tryb oddawania nieruchomo ci gruntowej w u ytkowanie wieczyste
zostały okre lone w ustawie ogn stanowi cej m.in., e oddanie nieruchomo ci
gruntowej w u ytkowanie wieczyste, podobnie jak sprzeda nieruchomo ci,
nast puje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej (zgodnie z art. 28
ust. 1, stosownie do przepisów Rozdziału 4 Działu II ustawy ogn).
Przedstawione wcze niej przepisy dotycz ce przeprowadzania przetargów
na sprzeda nieruchomo ci maj równie zastosowanie przy przeprowadzaniu
przetargów dotycz cych oddawania nieruchomo ci gruntowej w u ytkowanie
wieczyste.
Oddanie w u ytkowanie nieruchomo ci gruntowej zabudowanej nast puje
z równoczesn sprzeda poło onych na tej nieruchomo ci budynków i innych
urz dze (art. 31 ustawy ogn).
W umowie o oddanie nieruchomo ci gruntowej w u ytkowanie wieczyste ustala
si okres u ytkowania wieczystego zale nie od celu, na który nieruchomo
gruntowa zostaje oddana w u ytkowanie wieczyste, oraz okre la si sposób
korzystania z nieruchomo ci, stosownie do art. 236 i art. 239 Kodeksu cywilnego
(art. 29 ust. 1 ustawy ogn).
Za oddanie nieruchomo ci gruntowej w u ytkowanie wieczyste pobiera
si pierwsz opłat i opłaty roczne (art. 71 ust. 1 ustawy ogn). Szczegółowe
16

Dz.U. Nr 230, poz. 1924
Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.
18
Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758
17
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w przepisach art. 71 ust. 2

Zasady zaliczania na poczet sprzeda y albo opłat z tytułu u ytkowania
wieczystego nieruchomo ci Skarbu Pa stwa warto ci nieruchomo ci
pozostawionych poza obecnymi granicami pa stwa polskiego w zwi zku z wojn
rozpocz t w 1939 r. okre lała ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o zaliczaniu na
poczet ceny sprzeda y albo opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci
Skarbu Pa stwa warto ci nieruchomo ci pozostawionych poza obecnymi
granicami pa stwa polskiego19.
Oddawanie nieruchomo ci w trwały zarz d reguluj przepisy art. 43 i nast pnych
ustawy ogn. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy ogn trwały zarz d na rzecz jednostki
organizacyjnej ustanawia wła ciwy organ (w przypadku niniejszej kontroli –
Prezes AMW) w drodze decyzji. Elementy, jakie powinna zawiera decyzja,
okre lone zostały w art. 45 ust. 2 ustawy ogn. W decyzji o ustanowieniu trwałego
zarz du okre la si m.in. cen nieruchomo ci i opłat z tytułu trwałego zarz du
(pkt 7).
Zgodnie z art. 50 ustawy ogn do trwałego zarz du w sprawach nie uregulowanych
w tej ustawie stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o u ytkowaniu.
Umowa najmu uregulowana jest przepisami art. 659 i nast pnych Kodeksu
cywilnego. Przez umow najmu wynajmuj cy zobowi zuje si odda najemcy
rzecz do u ywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca
zobowi zuje si płaci wynajmuj cemu umówiony czynsz.
Najemca obowi zany jest uiszcza czynsz w terminie umówionym (art. 669 § 1
Kodeksu cywilnego).
Zgodnie z art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego dla zabezpieczenia czynszu oraz
wiadcze dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłu ej ni rok, przysługuje
wynajmuj cemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy
wniesionych do przedmiotu najmu, chyba e rzeczy te nie podlegaj zaj ciu.
Umow dzier awy reguluj przepisy art. 693 i nast pnych Kodeksu cywilnego.
Przez umow dzier awy wydzier awiaj cy zobowi zuje si odda dzier awcy
rzecz do u ywania i pobierania po ytków przez czas oznaczony lub
nie oznaczony, a dzier awca zobowi zuje si płaci wydzier awiaj cemu
umówiony czynsz.
Zgodnie z art. 694 Kodeksu cywilnego do dzier awy stosuje si odpowiednio
przepisy o najmie (z zachowaniem przepisów art. 695 i nast pnych tego Kodeksu).
Wykonywanie praw z akcji/udziałów w spółkach
Z tre ci art. 6 ustawy o Agencji − jak wcze niej wskazano − wynika,
e w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 2 tej ustawy, AMW wykonuje
19

Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 39. Ustawa ta obowi zywała do dnia 6 pa dziernika 2005r. Od dnia 7 pa dziernika
2005r. obowi zuje ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomo ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418).
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prawo własno ci i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Pa stwa. AMW
nie została wi c „uwłaszczona” na mieniu Skarbu Pa stwa (poza mieniem, które
stanowi własno AMW na podstawie art. 8 ust. 1, 1a i 2 ustawy o Agencji),
a zatem wła cicielem akcji i udziałów obejmowanych w zamian za nieruchomo ci
wnoszone do spółek równie jest Skarb Pa stwa, a nie AMW. Zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt 4 ustawy o Agencji (w brzmieniu obowi zuj cym do dnia 15 stycznia
2003r.) gospodarowanie przez AMW mieniem powierzonym odbywało si m.in.
poprzez wnoszenie mienia do spółek, nabywanie i obejmowanie udziałów
w spółkach, jak te poprzez wykonywanie praw z udziałów w spółkach. Przepis
ten był wi c przepisem szczególnym do art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia
1996r. o zasadach wykonywania uprawnie przysługuj cych Skarbowi Pa stwa20
i oznaczał, e do dnia 15 stycznia 2003r. nie istniał obowi zek przekazywania
udziałów i akcji Ministrowi Skarbu Pa stwa, gdy prawo do wykonywania praw
z udziałów/akcji było przypisane AMW. Od dnia 15 stycznia 2003r.,
tj. po zmianie art. 23 ust.1 pkt 4 ustawy o Agencji i wykre leniu wyrazów
„jak równie wykonywaniu praw z udziałów w spółkach”, podmiotem
uprawnionym do wykonywania uprawnie maj tkowych Skarbu Pa stwa w
zakresie praw z akcji i udziałów nale cych do Skarbu Pa stwa jest minister
wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa.
W przypadku wnoszenia przez AMW mienia do spółek (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy
o Agencji), stosownie do tre ci art. 311 i art. 312 ustawy z dnia 15 wrze nia
2000r. – Kodeks spółek handlowych21 niezb dna jest wycena tego mienia.
Windykacja nale no ci
W odniesieniu do nale no ci powstałych z tytułu gospodarowania
nieruchomo ciami w formach innych ni trwały zarz d, do ich windykacji stosuje
si przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks post powania
cywilnego22, zwanej dalej „Kpc”. Po upływie terminu płatno ci niezapłacone
nale no ci m.in. z tytułu sprzeda y, oddania nieruchomo ci w u ytkowanie
wieczyste, najem i dzier aw powinny by dochodzone przez AMW na drodze
post powania s dowego.
Zasady dotycz ce tego post powania uregulowane s w Cz ci trzeciej Kpc.
Sprawy te nale do wła ciwo ci s dów rejonowych i komorników działaj cych
przy tych s dach (art. 758 Kpc). Podstaw egzekucji jest tytuł wykonawczy,
którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez s d w klauzul wykonalno ci
(art. 776 Kpc).
Przy windykacji nale no ci z tytułu opłat za oddanie nieruchomo ci w trwały
zarz d stosuje si przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post powaniu
egzekucyjnym w administracji23. Zgodnie z art. 6 §1 tej ustawy w razie uchylania
si zobowi zanego od wykonania obowi zku wierzyciel powinien podj

20

Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.
Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
22
Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.
23
Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.
21
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czynno ci zmierzaj ce do zastosowania rodków egzekucyjnych (dotyczy
to wył cznie nale no ci z tytułu opłat za oddanie nieruchomo ci w trwały zarz d).
Zagadnienia dotycz ce trybu post powania wierzycieli nale no ci pieni nych
przy podejmowaniu czynno ci zmierzaj cych do zastosowania rodków
egzekucyjnych okre la szczegółowo rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia
22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o post powaniu egzekucyjnym w administracji24.
:
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%

$

;

$

%

AMW, jako pa stwowa osoba prawna, została utworzona na podstawie przepisów
ustawy o Agencji. Powołanie AMW miało na celu stworzenie prawnych,
organizacyjnych oraz ekonomiczno – finansowych warunków gospodarowania
mieniem trwale, b d
czasowo niewykorzystywanym przez jednostki
organizacyjne podporz dkowane lub nadzorowane przez Ministra Obrony
Narodowej.
W latach 2002 – 2005 AMW zagospodarowała 2.092 nieruchomo ci o ł cznej
powierzchni 11.271,2957 ha oraz 4.553 budynki o ł cznej powierzchni u ytkowej
1.583.357 m2. Według stanu na dzie 31.12.2005r. w zasobie AMW pozostawało
2.436 nieruchomo ci trwale niewykorzystywanych o ł cznej powierzchni
9.365,6916 ha.
Przychody AMW z tytułu gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa w
badanym okresie wyniosły ogółem 733.028,4 tys.zł, w tym z tytułu zbycia
akcji/udziałów w spółkach prawa handlowego – 50.328,2 tys. zł. Najwi kszy
udział w przychodach ogółem, miały przychody z tytułu sprzeda y nieruchomo ci.
W badanym okresie wyniosły one ł cznie 589.278 tys. zł i stanowiły 80,4% tych
przychodów.
Według stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. nale no ci AMW z tytułu
gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa wyniosły ogółem
23.374,4 tys. zł, w tym niezapłacone w terminie – 13.329,2 tys. zł. W porównaniu
do stanu na dzie 31 grudnia 2004 r. kwota nale no ci zmniejszyła si o 44,5%,
lecz kwota nale no ci przeterminowanych wzrosła o 94,5%. W latach 2002–2004,
na koniec miesi ca grudnia, kwota nale no ci przeterminowanych wynosiła
odpowiednio: 5.367 tys. zł, 5.808,7 tys. zł i 6.854,3 tys. zł.
W latach 2002 – 2005 AMW przeprowadziła ł cznie 1.898 post powa
przetargowych na zbycie nieruchomo ci, w tym – 590 zako czyło si wynikiem
pozytywnym.
W
trybie
bezprzetargowym
przeprowadzono
ł cznie
425 post powa . AMW zawarła 2.717 umów najmu/dzier awy nieruchomo ci,
w tym 1.958 umów dotyczyło nieruchomo ci zb dnych, b d cych w zasobie
AMW. Prezes AMW wydał ogółem 26 decyzji o oddaniu nieruchomo ci w trwały
zarz d.

24

Dz.U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.
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1. Do dnia 15 stycznia 2003r. AMW mogła wykonywa prawa z posiadanych
akcji/udziałów. Po tym dniu25 jedynie Minister Skarbu Pa stwa (lub osoba
działaj ca z jego umocowania) uprawniony jest do zbywania przynale nych
Skarbowi Pa stwa akcji/udziałów, otrzymanych w zamian za nieruchomo ci
(lub prawa na nich) wniesione do spółek, a stanowi ce własno Skarbu
Pa stwa26. AMW w okresie obj tym kontrol , nie uzyskała pełnomocnictwa
Ministra Skarbu Pa stwa do zbywania akcji/udziałów Skarbu Pa stwa.
W latach 2002 – 2005 AMW zbywała akcje/udziały w o miu spółkach, z
czego zbyła:
a) wszystkie w sze ciu spółkach:

− po cenie nominalnej 9.959 udziałów w Motoryzacyjnej Akademii Kierowców Sp. z o.o.
za kwot 9.959 tys. zł,
− po cenie nominalnej 1.818 udziałów w Euro-Medical Sp. z o.o. za kwot 1.818 tys. zł,
− po cenie wy szej o 481,5 tys. zł od warto ci nominalnej 96.300 udziałów w spółce
Olszty skie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o. za kwot 5.296,5 tys. zł,
− po cenie wy szej o 101 tys. zł od warto ci wniesionego maj tku 1.045 udziałów Cechini
Centrum Sp. z o.o. za kwot 1.146 tys. zł,
− po cenie ni szej o 2.650 tys. zł od warto ci wniesionego maj tku 53.000 akcji
w MAGRO S.A. za kwot 5.300 tys. zł,
− po cenie ni szej o 1.579 tys. zł od warto ci wniesionego maj tku tj. 7.895 udziałów
w DW Salamandra Sp. z o.o. za kwot 6.316 tys. zł.

b)

cz ciowo w dwóch spółkach:

− Bosacka Development Partners Sp. z o.o. 122.000 udziałów po cenie nominalnej
za kwot 12.200 tys. zł,
− RAMWAR Sp. z o.o. po cenie nominalnej 8.000 udziałów za kwot 8.000 tys. zł.

Z powy szego wynika, e sprzeda akcji/udziałów jedynie w dwóch
przypadkach przyniosła niewielki zysk (ł cznie 582,5 tys. zł), w czterech
przypadkach nie osi gni to zysku, natomiast w dwóch przypadkach
odnotowano straty (ł cznie 4.229,0 tys. zł) w stosunku do warto ci
wniesionego maj tku.
W przypadku akcji/udziałów w czterech z ww. spółek27 AMW mogła (do dnia
15 stycznia 2003r.) wykonywa prawa z posiadanych akcji/udziałów,
jednak e zbyła je (za ł czn kwot 23.393 tys. zł) z pomini ciem oferty
publicznej, przetargu publicznego lub rokowa podj tych na podstawie
publicznego zaproszenia, co było naruszeniem art. 33 w zwi zku z art. 69b
ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
25

Z dniem 15 stycznia 2003 r. nast piła zmiana przepisów dotycz cych m.in. wła ciwo ci w zakresie
gospodarowania akcjami/udziałami przynale nymi Skarbowi Pa stwa; vide: art. 9 pkt 3 ustawy z dnia
5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnie przysługuj cych Skarbowi
Pa stwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 ze zm.), zwan dalej „ustaw zmieniaj c ”
26
Art. 31a.: „Akcje w imieniu Skarbu Pa stwa zbywa minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa”
27
Motoryzacyjnej Akademii Kierowców Sp. z o.o., Euro-Medical Sp. z o.o., Magro S.A., DW Salamandra
Sp. z o.o.
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Udziały w czterech z ww. spółek (na ł czn kwot 26.642,5 tys. złotych)
AMW zbyła po 15 stycznia 2003r. nielegalnie28. Dotyczyło to udziałów w
spółkach: Cechini Centrum Sp. z o.o., Bosacka Development Partners Sp. z
o.o., Olszty skie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o., RAMWAR Sp. z o.o.
Unikanie przez AMW przy sprzeda y akcji/udziałów oferty publicznej,
przetargu b d rokowa na podstawie publicznego zaproszenia, a tak e
wykonywanie praw z akcji/udziałów pomimo ich utraty, wskazuje na
wyst powanie mechanizmów korupcjogennych, polegaj cych na dowolno ci
w podejmowaniu decyzji w zakresie interpretacji przepisów prawa
odnosz cych si do wykonywania przez AMW praw z posiadanych
akcji/udziałów.
NIK zwraca przy tym uwag na zagro enie, wynikaj ce z nieuprawnionego
zbywania przez AMW akcji/udziałów (mo liwo orzeczenia niewa no ci
umowy, przede wszystkim z art. 34 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji),
co mo e narazi AMW na straty w przypadku niekorzystnego rozstrzygni cia.
Poniewa do o miu ww. spółek AMW wniosła uprzednio (w formie aportu)
mienie wycenione na ł czn kwot 57.835 tys. zł, to (uwzgl dniaj c warto ci
nominalne pozostałych w jej posiadaniu udziałów – ł cznie 4.153 tys. zł)
przeprowadzenie ww. sprzeda y akcji/udziałów przyniosło AMW przychód
mniejszy o 3.646,5 tys. zł (tj. 6,3 %), od warto ci maj tku Skarbu Pa stwa,
uprzednio wniesionego do tych spółek.
Najwy sza Izba Kontroli ocenia zatem sprzeda
akcji/udziałów
w ww. spółkach, za cen ni sz od warto ci mienia wniesionego do tych
spółek, jako działanie niegospodarne.
Stwierdzono przy tym, e pomimo obowi zku (przypisanego na podstawie
uregulowa wewn trznych Zespołowi Inicjatyw Gospodarczych AMW)
w AMW nie sporz dzono planów biznesowych, dotycz cych zaanga owania
maj tku Skarbu Pa stwa w o miu spółkach prawa handlowego. W przypadku
6 spółek (Olszty skie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o., Cechini Centrum
Sp. z o.o., MAGRO S.A., Bosacka Development Partners Sp. z o.o, DOM –
INVEST Sp. z o.o., Euro – Medical Sp. z o.o.) uzasadnieniem dla ich
wniesienia były jedynie ogólnikowe wnioski oraz krótkie (nie poparte rzeteln
analiz ekonomiczn ) opinie dyrektora Zespołu Inicjatyw Gospodarczych
AMW – Bogdana O., przewiduj cego (bez podania przesłanek) wysok
rentowno
ww. przedsi wzi , natomiast w przypadku dwóch spółek
(RAMWAR Sp. z o.o. i Airport Village Sp. z o.o.) w AMW nie sporz dzono
nawet wniosku lub opinii, w sprawie celowo ci zaanga owania maj tku
Skarbu Pa stwa.
28

Naruszaj c ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji; z dniem 15 stycznia 2003 r. AMW utraciła mo liwo
wykonywania praw z posiadanych akcji/udziałów, wobec czego po tej dacie akcje/udziały w imieniu Skarbu
Pa stwa zbywa minister wła ciwy do spraw Skarbu Pa stwa (art. 31a) oraz naruszaj c art.21 ustawy
zmieniaj cej, zgodnie z którym akcje i udziały nabyte przez AMW do dnia wej cia w ycie tej ustawy, powinny
by przekazane ministrowi wła ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa w terminie miesi ca od dnia wej cia w ycie
ustawy, tj. do dnia 15 lutego 2003r.
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Stwierdzono, e w adnym z przypadków zaanga owania maj tku Skarbu
Pa stwa przez AMW w zale nych spółkach prawa handlowego, nie uzyskano
rezultatów zakładanych we wspomnianych wy ej opiniach dyrektora
Bogdana O.
Były Prezes AMW Jerzy Rasilewicz udzielaj c wyja nie w sprawie braku
planów biznesowych ww. przedsi wzi stwierdził, e nie było potrzeby
opracowywania takich planów ze wzgl du na zakładan sprzeda udziałów
bezpo rednio po zawi zaniu spółki.
NIK nie podziela stanowiska Prezesa AMW, gdy ustalenia niniejszej kontroli
wskazuj na potrzeb sporz dzania takich planów.
Za wszystkie zbyte akcje/udziały AMW uzyskała ł cznie 50.035,5 tys. zł, za
w jej władaniu pozostały:
• w RAMWAR Sp. z o.o. – 1.052 udziały o ł cznej warto ci nominalnej 1.052 tys. zł,
• w Bosacka Development Sp. z o.o – 31.010 udziałów o warto ci 3.101 tys. zł.

O braku koncepcji w działalno ci inwestycyjnej AMW wiadczy tak e
przykład niecelowych działa w przypadku RAMWAR Sp. z o.o., która
została utworzona przez AMW w celu przygotowania maj tku Skarbu
Pa stwa do sprzeda y poprzez tzw. uszlachetnianie29 (w celu podniesienia
jego warto ci). Spółka RAMWAR zbyła (bez zakładanego uszlachetniania)
wniesione przez AMW nieruchomo ci, uzyskuj c za nie kwot
10.960,9 tys. zł, tj. o 3.207,9 tys. zł wy sz od ich warto ci, okre lonej przez
AMW przy wnoszeniu nieruchomo ci do spółki.
Powy sze działania AMW ocenia si zatem jako niecelowe i ekonomicznie
nieefektywne.
Ustalono, e niektóre decyzje AMW w sprawie zagospodarowania
nieruchomo ci podejmowane były na podstawie subiektywnych opinii
jej Prezesa.
Były Prezes AMW Jerzy Rasilewicz przyznał, i przed zawarciem transakcji
nie sprawdzał kondycji gospodarczej, dotychczasowej rzetelno ci i zdolno ci
płatniczej przyszłych kontrahentów stwierdzaj c: „zawsze wychodziłem
z przekonania, e w kontakty gospodarcze jako Prezes AMW wchodz z lud mi
uczciwymi”.
Przytoczone powy ej okoliczno ci sprzeda y akcji/udziałów AMW w
spółkach prawa handlowego wiadcz o braku koncepcji w działalno ci
inwestycyjnej oraz wskazuj , i działania AMW w omawianym zakresie były
niezgodne z obowi zkiem gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa według
wymogów racjonalnej gospodarki, do czego Prezes AMW zobowi zany był na
podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Agencji.

29

Wg Otto Cymermana, Prezesa Zarz du Ramwar Sp. z o.o., do lutego 2002 r. Wiceprezesa AMW
„Uszlachetnianie nieruchomo ci to forma takich zabiegów marketingowo-handlowych, których efektem jest
korzystne zbycie w pierwszym podej ciu nieruchomo ci, dla której brakuje warunków zagospodarowania
albo wyst puje blokada ze strony samorz dów lub zmowa inwestorów (...).”
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2. W niektórych przypadkach osoby działaj ce w imieniu AMW wyst powały
przed notariuszem jako przedstawiciele „Skarbu Pa stwa – AMW” i nabywały
akcje/udziały w imieniu „Skarbu Pa stwa – AMW”,30 niekiedy jednak
nabywały je jedynie w imieniu „AMW”.31 W ka dym jednak przypadku
do spółek wnoszono nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, przy czym – w
przypadku nabycia akcji/udziałów w imieniu AMW – od momentu
przekazania nieruchomo ci spółce prawa handlowego Skarb Pa stwa tracił jej
własno , nie otrzymuj c ekwiwalentnego wiadczenia w zamian (w
konsekwencji zaliczenia akcji/udziałów na rachunek AMW). Taki sposób
post powania Izba ocenia jako naruszenie art. 6 ustawy o Agencji. Najwy sza
Izba Kontroli nie podziela bowiem pogl du Prezesa AMW, e akcje/udziały
obj te w zamian za nieruchomo ci Skarbu Pa stwa staj si własno ci
AMW (taki pogl d wyra ał tak e Minister Obrony Narodowej). Zdaniem
Izby, a tak e Ministra Skarbu Pa stwa, akcje/udziały otrzymane przez AMW
w zamian za nieruchomo ci Skarbu Pa stwa wniesione do spółek stanowi
nadal własno Skarbu Pa stwa, powierzon jedynie AMW do racjonalnego
i zgodnego z prawem gospodarowania. St d te powierzone AMW mienie
Skarbu Pa stwa (w tym tak e nieruchomo ci lub prawa do nich) winno by
wnoszone do spółek zawsze w imieniu Skarbu Pa stwa, za otrzymywane
od spółki w zamian akcje/udziały winny by obejmowane przez AMW
w imieniu i na rzecz Skarbu Pa stwa.
Ocenia si , e podejmuj c wy ej opisane działania AMW kierowała
si własnym interesem gospodarczym (przy przyzwoleniu Rady Nadzorczej
AMW), niekiedy przeciwstawnym interesowi Skarbu Pa stwa. Na przykład:
maj c wiadomo
zbli aj cej si ustawowej konieczno ci przekazania
Ministrowi Skarbu Pa stwa posiadanych akcji/udziałów, AMW sprzedała
w ko cu 2002 r. akcje/udziały po 800 zł za sztuk (za ł czn kwot 6.316
tys.zł) wszystkie posiadane udziały w DW Salamandra Sp. z o.o., w liczbie
7.895 ka dy o warto ci nominalnej 1.000 zł, tj. ze strat 1.579 tys.zł. Podobnie
w przypadku sprzeda y udziałów w Euro-Medical Sp. z o.o., AMW sprzedała
1.818 udziałów po cenie nominalnej, tj. po 1.000 zł za udział. AMW nie
otrzymała z tytułu tej transakcji adnej zapłaty w momencie zawarcia umowy
sprzeda y.
Powy sza ocena jest zbie na z opini dyrektora Departamentu Kontroli MON
(wyra on w meldunkach skierowanych do Ministra Obrony Narodowej po
kontroli przeprowadzonej w AMW w 2005r.), w których stwierdzono m.in.,
e wniesienia niektórych nieruchomo ci dokonano w celu „obej cia prawa
o nieruchomo ciach”. W meldunkach tych wskazano równie na brak
działalno ci gospodarczej w przedmiotowych spółkach, poprzez które AMW
jedynie zbywała nieruchomo ci oraz na brak analiz, co do celowo ci
ekonomicznej zaanga owania si w spółki prawa handlowego i na opó nienia
jakie wyst powały w spłacie nale no ci za sprzedane udziały. Na przykład:
30
31

Np. Olszty skie Konsorcjum Budowlane Sp. z o.o., Cechini Centrum Sp. z o.o., Airport Village Sp. z o.o.
Np. MAGRO S.A., Bosacka Development Partners Sp. z o.o.; Dom – Invest Sp. z o.o, Euro – Medical Sp. z
o.o., Ramwar Sp. z o.o.; Motoryzacyjna Akademia Kierowców Sp. z o.o.
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działanie AMW w zakresie egzekwowania nale no ci z tytułu zapłaty
za sprzedane udziały w spółkach prawa handlowego ocenia si jako
niewystarczaj ce – stwierdzono opó nienia spłat b d przesuwanie terminów
zapłaty.
3. AMW nie przykładała wagi do rentowno ci posiadanych akcji/udziałów,
np. z tytułu dywidendy. Ustalono, e z tytułu dywidendy AMW uzyskała od
spółki RAMWAR kwot wysoko ci 109,1 tys. zł (w 2004r.) co stanowiło
1,2 % warto ci wniesionego do niej w latach 2002-2004 maj tku, a od spółki
DOM-INWEST w latach 1999 – 2005 uzyskano 399,6 tys. zł dywidendy, co
stanowiło 1,98 % poniesionych przez AMW nakładów, pozostałe spółki w
badanym okresie nie przyniosły w ogóle dywidend.
4. Stwierdzono,
e AMW udzielała po yczek spółkom zale nym, z
oprocentowaniem ni szym od stosowanego na rynku np.:
• DW Salamandra Sp. z o.o po yczyła od AMW w kwietniu 2002 r. 500 tys. zł
(oprocentowanie 9,0% w skali roku),
• RAMWAR Sp. z o.o. po yczyła od AMW w styczniu 2003 r. 300 tys. zł
(oprocentowanie 6,6 % w skali roku) i w kwietniu 2004 r. 50 tys. zł (oprocentowanie
6,5 % w skali roku),
• DOM–INVEST Sp. z o.o. po yczyła od AMW w pa dzierniku 2004 r. 5.000 tys. zł
i w lutym 2005 r. 3.496 tys. zł, w formie nieoprocentowanych, zwrotnych dopłat
do kapitału (ogólna kwota 8.496 tys. zł).

Po yczki udzielone spółkom: RAMWAR Sp. z o.o. (wraz z oprocentowaniem)
oraz DOM–INVEST Sp. z o.o. zostały spłacone w trakcie kontroli NIK,
natomiast AMW pozostawała w sporze s dowym z DW Salamandra Sp. z o.o.
z powodu niezwrócenia przez ni w cało ci otrzymanej od AMW po yczki.
Do czasu zako czenia kontroli spółka zwróciła 200 tys. zł, a pozostała kwota
(300 tys. zł wraz z nale nymi odsetkami) była przedmiotem ww. sporu.
W ocenie NIK, udzielanie przez AMW spółkom po yczek gotówkowych
z oprocentowaniem ni szym od stosowanego na rynku oraz wnoszenie
nieoprocentowanych, zwrotnych dopłat do kapitału spółek było działaniem
niegospodarnym.
5. Przejawem niegospodarno ci i naruszeniem prawa, było nieprzestrzeganie
przez AMW obowi zku oprocentowania rat nale no ci za zbywane udziały.
Na przykład:
• sprzedaj c DW Salamandra Sp. z o.o. AMW przyj ła gotówk 3.296,6 tys. zł,

a pozostał kwot 3.022,4 tys. zł rozło yła na trzy roczne, nieoprocentowane raty, nie
zabezpieczaj c odpowiednio kwoty pozostałej do zapłaty32. Ponadto, w akcie
notarialnym nie okre lono trybu post powania w wypadku wyst pienia zwłoki po
stronie nabywcy, nast pnie za po wyst pieniu rzeczywistej zwłoki dłu nika nie
podejmowano czynno ci prawnych w celu odzyskania kwoty wierzytelno ci
(ograniczono si jedynie do wysyłania kolejnych wezwa do jej uregulowania).

32

naruszenie przepisów § 5 ust. 1 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Pa stwa (Dz. U. Nr
269, poz. 2666 ze zm.)
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Prezes AMW stwierdził w zło onych wyja nieniach, i niepodejmowanie
innych działa podyktowane było d eniem do polubownego rozwi zania
problemu. Zaległe nale no ci zostały ostatecznie spłacone dopiero w zwi zku
z kontrol NIK.
• W przypadku Euro-Medical Sp. z o.o. cało nale no ci rozło ono na raty, nie

zabezpieczaj c odpowiednio kwoty nale nej zapłaty. W konsekwencji powy szego,
zapłata cz ci nale no ci w wysoko ci 398 tys. zł (1 rata) nast piła dopiero w lutym
2005 r., w toku procesu s dowego, tj. po 20 miesi cach od umówionego terminu.
Do dnia zako czenia kontroli nie został rozstrzygni ty spór s dowy o zapłat
pozostałej cz ci nale no ci za wymienione udziały (warto przedmiotu sporu urosła
do kwoty 1.307,47 tys. zł).

Takie post powanie AMW Izba ocenia jako niegospodarne i nierzetelne.
Na wniosek kontrolerów NIK Zespół Rachunkowo ci AMW przeprowadził
symulacj wyliczenia kwoty nale no ci, jak mogłaby otrzyma AMW za
zbyte ww. akcje/udziały w spółkach, w przypadku oprocentowania rat (na
symbolicznym – zdaniem Izby – poziomie, tj. równym wska nikowi wzrostu
cen dóbr inwestycyjnych, w sposób przewidziany w art. 35 ust. 2 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji).
Obliczona przez Zespół Rachunkowo ci AMW (według stanu na dzie
30 wrze nia 2005 r.) kwota nie pobranych od nabywców akcji/udziałów
nale no ci w badanym okresie wynosiła 604.961,67 zł. O tak kwot mogły
by wy sze przychody AMW.
Nale no ci AMW (na koniec czerwca 2005 r.), z tytułu sprzedanych udziałów,
udzielonych po yczek oraz dopłaty zwrotnej do kapitału wynosiły
32.455,7 tys. zł, w tym wymagalne 20.638,6 tys. zł. W zwi zku z kontrol
NIK na konto AMW wpłyn ło 29.866,1 tys. zł (w tym dywidendy w kwocie
432,7 tys. zł oraz odsetki w kwocie 365,4 tys. zł). Nale no ci
przeterminowane zostały uregulowane w kwocie 18.641,9 tys. zł, tj. 90,3 %.
W cało ci została zwrócona tak e dopłata do kapitału w DOM-INWEST
Sp. z o.o. w kwocie 8.496 tys. zł.
6. AMW dysponowała 14 pracownikami, posiadaj cymi kwalifikacje
do pełnienia funkcji w organach spółek, potwierdzone egzaminem
pa stwowym.
Stwierdzono, e spo ród wymienionych osób, Bogdan O. – dyrektor Zespołu
Inicjatyw Gospodarczych AMW, został wyznaczony przez byłego Prezesa
AMW Jerzego Rasilewicza do jednoczesnego pełnienia funkcji w organach
wi cej ni dwóch spółek prawa handlowego33.
Wyznaczenie Bogdana O. do organów wi cej ni dwóch spółek było
naruszeniem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia

33

Według informacji uzyskanej z Krajowego Rejestru S dowego, wg stanu na dzie 10 stycznia 2006 r.,
Bogdan O. pełnił jednocze nie funkcje w organach sze ciu spółek: Małopolskiej Akademii Kierowców Sp. z
o.o. (od 28 marca 2002 r.), Bosacka Development Partners Sp. z o.o. (od 2 wrze nia 2004 r.), Greentech
Poland Sp. z o.o. (od 27 lipca 2004 r.), RAMWAR (od 1 sierpnia 2002 r. do 28 grudnia 2005 r.), Airport
Village Sp. z o.o. (od 23 czerwca 2004 r.), DW Salamandra Sp. z o.o. (od 28 marca 2002 r.)

26

NIK Informacja o wynikach kontroli nr 127/2006/P/05/125/LGD

Wa niejsze wyniki kontroli

działalno ci, zgodnie z którym jedna osoba nie mo e by wyznaczona
do wi cej ni dwóch spółek prawa handlowego. Bogdan O. nie podał
w O wiadczeniu o stanie maj tkowym, e pełnił funkcj w Radzie Nadzorczej
DW Salamandra Sp. z o.o.
Były Prezes AMW Jerzy Rasilewicz o wiadczył: „nie u wiadamiałem sobie
tego, w ilu organach ilu spółek prawa handlowego pełni jednocze nie funkcj
pan Bogdan O., dyrektor Zespołu Inicjatyw Gospodarczych Agencji”.
Zdaniem NIK przytoczone powy ej wyja nienie nie mo e usprawiedliwia
nieprzestrzegania przepisów prawa, a powy szy fakt wskazuje na istnienie
korupcjogennego mechanizmu konfliktu interesów.
7. Kolejni Prezesi AMW (Jerzy Rasilewicz, Ireneusz Sakowski i Maciej Olex–
Szczytowski) nie spełnili obowi zku wynikaj cego z przepisu art. 304 § 2
Kodeksu post powania karnego, tj. pomimo posiadania wiedzy w sprawie, nie
powiadomili Prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu dopuszczenia si przez
Bogdana O. czynu zabronionego, polegaj cego na niepodaniu w O wiadczeniu
o stanie maj tkowym, e pełnił funkcj w Radzie Nadzorczej DW Salamandra
Sp. z o.o.
8. Nieprawidłowym było post powanie innego pracownika AMW –
Stanisława P., dyrektora Zespołu Obsługi Prawnej AMW, który pełni c
funkcj członka zarz du RAMWAR Sp. z o.o. podpisywał w imieniu tego
zarz du wnioski34 kierowane do Prezesa AMW, a nast pnie jako pracownik
AMW (prawnik), brał udział w ich opiniowaniu, zawsze – jak ustalono – z
wynikiem pozytywnym dla RAMWAR Sp. z o.o.
W tym przypadku opinie dla Prezesa AMW w sprawie podj cia decyzji
przygotowała osoba z kierownictwa AMW, która była zainteresowana jej
przyj ciem, w zwi zku z pełnieniem równocze nie funkcji w organie spółki,
w której AMW jest zaanga owana kapitałowo.
Członek organów wspomnianej spółki winien, w my l „Zasad nadzoru
korporacyjnego OECD”35 uchyli si od udziału w procesie rozpatrywania (na
szczeblu AMW) wniosku „spółki-córki”, skierowanego do Prezesa AMW o
pomoc finansow , zwłaszcza wtedy, gdy wniosek uprzednio sam podpisał.
Według NIK powy szy fakt wskazuje na istnienie korupcjogennego
mechanizmu konfliktu interesów.

34

Z dnia 20 stycznia 2004r. dotycz cy wniesienia do spółki aportu w postaci 7,9 ha nieruchomo ci, z dnia 30
stycznia o wniesienie do spółki aportu w postaci nieruchomo ci o powierzchni 26,4 ha oraz z dnia 8 kwietnia
2004 r. o udzielenie spółce po yczki w wysoko ci 50.000, zł
35
vide: „Zasady nadzoru korporacyjnego OECD”; edycja OECD 2004, MSP 2004, Warszawa; pozycja ta,
dotycz ca instytucji publicznych znajduje si tak e na stronie www.msp.gov.pl/dokumenty/2-86.pdf
w j.polskim oraz w j. angielskim na stronie www.oecd.org/dataoecd/46/51/34803211.pdf
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1. Nieprawidłowo ci w ustaleniu ceny lub formy zapłaty przy sprzeda y
nieruchomo ci oraz przy dokonywaniu zamian nieruchomo ci
Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
Oddział w sposób niegospodarny i niezgodny z przepisem art. 70 ust. 1
ustawy ogn, zbył nieruchomo poło on w Biedrusku, uzyskuj c całkowit
zapłat dopiero po ponad dwóch miesi cach od zawarcia umowy przenosz cej
własno . I tak:
• Po rozstrzygni ciu przetargu i podpisaniu umowy przedwst pnej na sprzeda
nieruchomo ci, dyrektor Oddziału - działaj c w interesie przyszłego nabywcy - zlecił
dokonanie na koszt Oddziału podziału geodezyjnego zbywanej nieruchomo ci na trzy
mniejsze (za 6 tys. zł) i wyst pił do gminy Suchy Las o wydanie decyzji w sprawie
jej podziału.
Z tytułu sprzeda y w dniu 30.06.2003 r. nieruchomo ci o powierzchni ponad 19,5 ha
Oddział uzyskał kwot 1.112 tys. zł, tj. 5,69 zł za 1 m2 , podczas gdy ze sprzeda y
w tej samej gminie nieruchomo ci o mniejszej powierzchni, lecz porównywalnej pod
wzgl dem infrastruktury i poło enia, dokonanej 8 miesi cy pó niej, Oddział uzyskał
kwot 19,15 zł za 1 m2. Ostatecznej zapłaty za sprzedan nieruchomo dokonano
dopiero w dniu 4 wrze nia 2003 r. Było to niezgodne z przepisem art. 70 ust. 1
ustawy ogn, zgodnie z którym cena nieruchomo ci sprzedawanej w drodze przetargu
podlega zapłacie nie pó niej ni do dnia zawarcia umowy przenosz cej własno .
Tymczasem w akcie notarialnym sprzeda y nieruchomo ci, sporz dzonym w dniu 30
czerwca 2003 r. dyrektor Oddziału stwierdził, i cena za zakup nieruchomo ci
w wysoko ci 1.112 tys. zł została w cało ci zapłacona. Dyrektor Oddziału zeznał,
i przed podpisaniem aktu notarialnego nie zasi gał informacji w Oddziale,
czy kupuj cy zapłacił cen za sprzedawan nieruchomo , lecz przyj ł o wiadczenie
kupuj cego, e zapłaty dokonano, natomiast główna ksi gowa Oddziału zeznała,
i przed wyjazdem do kancelarii notarialnej „dyrektor sprawdził, e nie wpłyn ły
pieni dze na rachunek Oddziału z tytułu sprzeda y nieruchomo ci w Biedrusku”.
Powy sze działania wskazuj na uzasadnione podejrzenie popełnienia przest pstwa
z art. 233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny36.

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono, e:
• W umowie z dnia 31 grudnia 2002 r., zawartej z Firm Handlowo – Usługow „MAK
- CHEMIA”, Oddział ustalił termin zapłaty ceny niezgodnie z przepisem art. 70
ust. 1 ustawy ogn.
W ww. umowie ustalono, e nabywca cz
ceny (w kwocie 970.000 zł) zapłaci
po zawarciu umowy, podczas gdy zgodnie z ww. przepisem „Cena nieruchomo ci
sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie pó niej ni do dnia zawarcia
umowy przenosz cej własno ”.

Dwie umowy sprzeda y nieruchomo ci w formie bezprzetargowej Oddział
zawarł niezgodnie z przepisem art. 70 ust. 3 ustawy ogn, gdy rozło one
na raty, niezapłacone cz ci cen, nie zostały oprocentowane.
• Ww. dotyczy umowy sprzeda y z dnia 15.12.2003r. zawartej z Gmin Wicko
oraz umowy sprzeda y z dnia 22.06.2004 r. zawartej z Miastem winouj cie.

36

Dz.U. Nr 88, poz.553 ze zm.
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Spłat drugiej raty ustalono odpowiednio:
- do 31 marca 2004 r. (kwota 1.000.000 zł; wpłacono 30 kwietnia 2004 r.),
- do 30 wrze nia 2004 r. (kwota 500.000 zł; wpłacono 29 wrze nia 2004 r.).
Nale no ci Oddziału z tytułu oprocentowania drugiej raty, naliczone zgodnie z art. 70
ust. 3 ustawy ogn, tj. na poziomie stopy redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski, wyniosłyby odpowiednio 16.856 zł i 8.860 zł.
• Warto
działki zabudowanej, sprzedanej bezprzetargowo 15.12.2003r. Gminie
Wicko, podana w wykazie dotycz cym sprzeda y tej nieruchomo ci oraz
w ogłoszeniu o przetargu wynosiła 3.200.000 zł, podczas gdy warto okre lona
przez rzeczoznawc maj tkowego wynosiła 2.248.000 zł. Podwy szenie ceny
o ok. 42 % w stosunku do warto ci ustalonej przez rzeczoznawc maj tkowego nie
wynikało z przyj tej w Oddziale zasady ustalania ceny sprzeda y nieruchomo ci
stosowanej w innych przypadkach, tzn. do warto ci rynkowej nieruchomo ci,
ustalonej przez rzeczoznawc maj tkowego w operacie szacunkowym, Oddział
dodawał kwot stanowi c ok. 5-10 % jej warto ci, jako rekompensat kosztów
poniesionych w zwi zku ze sprzeda
(koszty opracowania operatu, opłaty
publiczno-prawne, koszty ochrony i utrzymania kompleksu itp.).
• W powy szym przypadku proponowana przez Oddział cena sprzeda y w kwocie
równej jej warto ci rynkowej (oszacowanej przez rzeczoznawc maj tkowego)
została przez Prezesa AMW powi kszona o 952.000 zł, a nast pnie Decyzj Prezesa
AMW nr 126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. pomniejszona o udzielon Gminie Wicko
bonifikat w kwocie 1.200.000 zł (37,5%). Po uwzgl dnienie tej bonifikaty AMW
sprzedała działk za 2.000.000 zł.

Taki sposób okre lenia ceny sprzeda y nieruchomo ci dyrektor Oddziału
wyja nił zastosowaniem przez Prezesa AMW „wybiegu marketingowo –
handlowego”. Zdaniem NIK przy sprzeda y nieruchomo ci Skarbu Pa stwa
AMW powinna stosowa jasne zasady ustalania cen sprzeda y, bez
stosowania „wybiegów marketingowo – handlowych”.
Oddział Terenowy Biura AMW w Warszawie
Stwierdzono przypadek zapłaty za sprzedan nieruchomo
z postanowieniami zawartego wcze niej Protokołu uzgodnie .

niezgodnie

• Zapłata za nieruchomo (600 tys. zł za działk nr 6/7 poło on na terenie Twierdzy
Modlin) wpłyn ła na rachunek Oddziału dzie po zawarciu aktu notarialnego
(31.12.2004r.), chocia – zgodnie z postanowieniami §6 ww. Protokółu uzgodnie ,
zaakceptowanego przez Prezesa AMW - winna wpłyn najpó niej w przeddzie
zawarcia umowy przenosz cej własno nieruchomo ci, tj. do dnia 29.12.2004r.

2. Bł dy rachunkowe przy sporz dzaniu operatów szacunkowych oraz
wpływ poło enia nieruchomo ci na terenie zamkni tym na jej warto
Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
Stwierdzono, bł dy rachunkowe w wycenach nieruchomo ci sporz dzonych
przez rzeczoznawców maj tkowych. Wyceny te miały miejsce zarówno na
etapie przejmowania nieruchomo ci od wojska, jak te w trakcie ich
zagospodarowania, np.:
• w operacie szacunkowym z 12 kwietnia 2002 r. dotycz cym wyceny nieruchomo ci
zabudowanej poło onej w Gorzowie Wlkp., oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 1249, rzeczoznawca maj tkowy w wyniku bł dów rachunkowych, obliczył
m.in. nieprawidłow stop i współczynnik kapitalizacji. W efekcie warto
nieruchomo ci została zani ona o kwot 364 tys. zł,
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• w operacie szacunkowym kompleksu koszarowo-lotniskowego w Pile rzeczoznawca
maj tkowy w wyniku bł dów rachunkowych nieprawidłowo ustalił współczynnik
kapitalizacji, w zwi zku z tym zani ył warto
przejmowanej od wojska
nieruchomo ci o 3.615,2 tys. zł (z 8.786,2 tys. zł do 5.171 tys. zł),
• w operacie szacunkowym na skutek bł dów rachunkowych ponad trzykrotnie
zani ono warto
rynkow nieruchomo ci poło onej w Biedrusku. W dniu
21 stycznia 2002 r. rzeczoznawca maj tkowy ustalił warto rynkow nieruchomo ci
poło onej w Biedrusku (działki nr 13/5 i 13/3) na 1.025,6 tys. zł. Jednak szacuj c
warto nieruchomo ci przy zastosowaniu podej cia dochodowego, bł dnie ustalił
wysoko
rocznego dochodu z nieruchomo ci, w wyniku czego warto
nieruchomo ci została zani ona o 2.693,9 tys. zł.
• w wycenie nieruchomo ci poło onej w Biedrusku, dokonanej 18 czerwca 2003 r.,
rzeczoznawca maj tkowy nieprawidłowo ustalił powierzchni szacowanej działki
(przyj ł 29.778 m2 zamiast 89.334 m2) i w konsekwencji zani ył warto
nieruchomo ci o 841,8 tys. zł (warto
nieruchomo ci, przy uwzgl dnieniu
prawidłowej powierzchni szacowanej nieruchomo ci, powinna wynosi 1.351.800 zł,
a rzeczoznawca maj tkowy okre lił jej warto na kwot 510.000 zł).

Dyrektor Oddziału w sprawie wycen nieruchomo ci przejmowanych
od wojska zeznał, e „...umy lnie zani ano warto składników maj tkowych
Oddziału celem obni enia kosztów amortyzacji i wielko ci podatku
od nieruchomo ci. Było to za moj wiedz i zgod . Dlatego te sporz dzano
operaty szacunkowe w celu obni enia warto ci składników maj tkowych
Oddziału”. Rzeczoznawcy maj tkowi przesłuchani w charakterze wiadków
potwierdzili w swoich zeznaniach, e bł dnie sporz dzili operaty szacunkowe,
tak e poprzez umy lne zani enie warto ci rynkowej szacowanych
nieruchomo ci.
Ponadto zdaniem rzeczoznawców wpływ na ni sz warto wycenianych
nieruchomo ci miał równie fakt, i niektóre z nich znajdowały si na terenie
specjalnym (zamkni tym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne37). Przykładowo:
• rzeczoznawca sporz dzaj cy wycen nieruchomo ci poło onej w Biedrusku podał,
e „Gdyby zmieniono w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie
nieruchomo ci, pozbywaj c si przeznaczenia teren specjalny, z pewno ci sprzedano
by j znacznie korzystniej, nawet za cen siedmiokrotnie wy sz ”.

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono, e w 9 przypadkach sprzedane nieruchomo ci znajdowały si
na „terenie zamkni tym” (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja
1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne) co w 2 badanych przypadkach
miało wpływ na ich wycen .
Z wyja nie dyrektora Oddziału wynika, e tereny takie praktycznie
traktowano jako otwarte, uwa aj c i „Z chwil przej cia przez AMW
nieruchomo ci w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i wydania na dzie
podpisania ww. protokołu decyzji o wyga ni ciu trwałego zarz du
dla Ministra Obrony Narodowej przez organ administracji ogólnej
wg miejsca poło enia nieruchomo ci tereny te przestaj pełni rol terenów
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zamkni tych”. NIK nie podziela ww. stanowiska, poniewa status „terenu
zamkni tego” ustalony decyzj Ministra Obrony Narodowej mo e zosta
zmieniony na „otwarty” wył cznie decyzj ww. Ministra.
Stwierdzenie zawarte w ww. wyja nieniu, i „tereny te przestaj pełni rol
terenów zamkni tych”, nie znajdowało potwierdzenia w przeprowadzonych
przez Oddział post powaniach przygotowawczych do sprzeda y
nieruchomo ci, na etapie ich wyceny. wiadcz o tym opisane ni ej
2 przypadki sprzeda y nieruchomo ci, na których wycen (wg zapisów
w odno nych operatach szacunkowych) wpłyn ł m.in. fakt, e znajdowały
si na „terenie zamkni tym”:
• w przypadku nieruchomo ci poło onej we wsi Przewłoka w Gminie Ustka
(wycenionej na 777 tys. zł; cena wywoławcza w przetargu wynosiła 800 tys. zł),
uzyskano wyja nienie od rzeczoznawcy maj tkowego, który wyceniał ww.
nieruchomo , e na warto
nieruchomo ci wpłyn ł fakt znajdowania si
nieruchomo ci na terenie zamkni tym. Zdaniem rzeczoznawcy, warto
tej nieruchomo ci przy zało eniu innej lokalizacji ni na „terenie zamkni tym”,
byłaby wy sza,
• w przypadku nieruchomo ci poło onej w Gdyni przy ul. Benisławskiego
(powierzchnia 7,1765 ha; cena wywoławcza w przetargu 4.000 tys. zł) sporz dzono
2 wyceny, przy czym pierwsza w kwocie 2.417 tys. zł uwzgl dniała fakt
znajdowania si jej na „terenie zamkni tym” i brak pełnej swobody, co do sposobu
jej zagospodarowania przez nabywc . Natomiast według 2 wyceny (przy zało eniu
lokalizacji nieruchomo ci na „terenie otwartym”, czyli bez ogranicze ) cena
ta wynosiła 3.959 tys. zł, tj. była o 64% wy sza. Ponadto przyj ta w operacie
szacunkowym wyceny ww. nieruchomo ci cena 1m2 powierzchni gruntu wynosiła
40,87 zł, podczas gdy z informacji o transakcjach kupna – sprzeda y (dotycz cych
ró nych nieruchomo ci niezabudowanych w tym samym rejonie Gdyni), uzyskanych
w Urz dzie Miasta w Gdyni oraz w Urz dzie Skarbowym w Gdyni wynikało, e cena
netto gruntu wynosiła odpowiednio od 71 zł do 287,36 zł za 1m2 (w latach 2003 –
2005) i od 65 zł do 135 zł za 1m2 (w okresie IV kwartał 2004r. – II kwartał 2005r.).

3. Niepodawanie do publicznej wiadomo ci wykazów nieruchomo ci
przeznaczonych do oddania w dzier aw lub najem, b d podawanie
w wykazach nieprawidłowych danych
Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie
Stwierdzono nieprawidłowo ci polegaj ce na:
- niesporz dzeniu i niepodaniu przez Oddział do publicznej wiadomo ci,
przed podpisaniem 224 z 253 zawartych umów dzier awy nieruchomo ci,
wykazów nieruchomo ci, o których mowa w art. 35 ust.1 ustawy ogn,
- nieokre leniu (w 3 wykazach) aktualizacji opłat z tytułu czynszu
dzier awnego (obowi zek taki wynikał z tre ci art. 35 ust. 2 pkt 10
ustawy ogn),
- podaniu (w 2 wykazach) powierzchni u ytkowej budynków niezgodnie
ze stanem rzeczywistym,
- niezawarciu (w 1 wykazie) informacji, e nieruchomo
nim obj t
wpisano do rejestru zabytków,
- ustaleniu (w 1 wykazie) wysoko ci opłat z tytułu czynszu dzier awnego
w oparciu o uchwał organu gminy w sprawie minimalnych stawek czynszu
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Oddział Terenowy Biura AMW we Wrocławiu
Zbadano 12 umów dzier awy, stwierdzaj c e dla adnej z nich nie
sporz dzono i nie podano do publicznej wiadomo ci wykazów
nieruchomo ci, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy ogn.
Oddział Terenowy Biura AMW w Warszawie
Stwierdzono 7 przypadków zawarcia umowy dzier awy lub najmu bez
sporz dzenia wykazów nieruchomo ci, o których mowa w art. 35 ust. 1
ustawy ogn.
Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono, e przed zawarciem 2 umów dzier awy nieruchomo ci Oddział
nie sporz dził i nie podał do publicznej wiadomo ci wykazów nieruchomo ci
o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy ogn.
Wy ej opisane działania stanowi przykłady korupcyjnego mechanizmu
nierówno ci w dost pie do informacji.
4. Nieprawidłowo ci przy zawieraniu umów dzier awy oraz przy ich
realizacji
Oddział Terenowy Biura AMW w Warszawie
Umowa dotycz ca wydzier awienia firmie: „Satelitarne Centrum Operacji
Regionalnych” Sp. z o.o. (dalej: „SCOR”) nieruchomo ci poło onej w
Komorowie, sporz dzona została nierzetelnie.
• Według zapisu w umowie podpisano j w dniu 31.12.2004 r., natomiast ustalono,
e faktycznie podpisana została „w okolicy miesi ca wrze nia 2005 r.”
(wg o wiadczenia dyrektora Oddziału) i e podpisał j ze strony SCOR Paweł Z.
(jako prezes Zarz du), chocia nie pełnił tej funkcji ju od stycznia 2005 r. Firma
SCOR u ytkowała ww. nieruchomo od lipca 2004 r. na podstawie decyzji Prezesa
AMW o udost pnieniu jej obiektu w celu realizacji inwestycji budowlanej, tj. bez
umowy, bez ustalenia wysoko ci i opłacania stosownego czynszu dzier awnego.

Stwierdzono nieprawidłowo ci przy realizacji postanowie
nieruchomo ci w Warszawie przy ul. Szwedzkiej.

umowy najmu

• Oddział nie podj ł działa na rzecz wyegzekwowania umownego obowi zku wpłaty
pełnej kwoty zabezpieczenia z tytułu nale ytego wykonania umowy (2,9 tys. zł)
wobec firmy P.P.U.H. „Stolar”.

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono nieprawidłowo ci przy zawieraniu umów i egzekwowaniu ich
postanowie .
•

W dniu 30.04.2003r. AMW zawarła umow z firm „Izohan” sp. z o.o.
o wydzier awienie nieruchomo ci poło onej w Pogórzu (cz ci działki nr 213/8
o powierzchni 8.090 m2 na okres od 01.05.2003r. do 31.12.2007r.), pomimo nie
wywi zania si przez ww. Spółk z postanowienia umowy o wpłacie zabezpieczenia
nale ytego wykonania umowy w kwocie 17.000 zł (§ 7 ust. 1 umowy).
Niezgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 i 3 ww. umowy, Spółka „Izohan” w terminie
14 dni od podpisania ww. umowy nie przedło yła o wiadcze (w formie aktu
notarialnego) o poddaniu si egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 Kpc.
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Dopiero w wyniku kontroli NIK, w dniu 27.06.2005r. (tj. po ponad 2,5 r. od zawarcia
umowy) Spółka „Izohan” wpłaciła na konto Oddziału zabezpieczenie nale ytego
wykonania ww. umowy w kwocie 17.000 zł oraz przedło yła akt notarialny
o poddaniu si egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4 Kpc.
Ustalono, e przed wydzier awieniem ww. nieruchomo ci Oddział nie przej ł
od wojska budynku znajduj cego si na wydzier awianej nieruchomo ci. Wcze niej,
tj. przed podpisaniem ww. umowy z Oddziałem, Spółka „Izohan” wydzier awiała
od Jednostki Wojskowej nie tylko grunt, ale równie ten budynek: od dnia
01.11.2000r. jego cz
o powierzchni 180 m2, a od dnia 01.01.2002r. cało
2
o powierzchni 310,75 m . Jak wynikało z informacji uzyskanej od prezesa ww.
Spółki, dzier awca w omawianym obiekcie z własnych rodków finansowych prace
remontowe oraz zabezpieczaj ce przed dewastacj i niszczeniem (ocieplenie obiektu,
zało enie okien, zało enie wykładzin podłogowych, naprawa dachu, malowanie,
zało enie instalacji telefonicznej itp.). Według wyja nie prezesa Spółki „Izohan”,
do dnia zako czenia kontroli Spółka zajmowała jedynie cz
tego budynku
(68,66 m2), a zabezpieczała przed niszczeniem cało . Zawarta z AMW ww. umowa
nie przewidywała jednak z tytułu dzier awy budynku adnych opłat, natomiast zgodnie z zapisem w Biuletynie nr 6/2002 Rady i Wójta Gminy Kosakowo, na
podstawie którego ustalono czynsz za dzier aw ww. nieruchomo ci gruntowej –
minimalna, miesi czna stawka czynszu dzier awnego lokali u ytkowych,
przeznaczonych na działalno gospodarcz , wynosiła 10,50 zł netto za 1 m2. Zdaniem
NIK nale ało okre li w umowie kwot czynszu i uwzgl dni w rozliczeniu (przy
okre laniu wysoko ci ewentualnych nale no ci przeterminowanych z tytułu zapłaty
czynszu przez ww. Spółk ) nakłady poniesione na ww. nieruchomo ci przez
dzier awc .
• AMW zawarła w dniu 01.06.2004r. z firm „Sezam – Furman” Sp. z o.o. umow
dzier awy nieruchomo ci o powierzchni 3.700 m2 poło onej we Władysławowie
zabudowanej budynkami o ł cznej powierzchni u ytkowej 1.319,10 m2.
Przed podpisaniem ww. umowy dyrektor Oddziału zwrócił si do zast pcy prezesa
AMW o wyra enie zgody na jej zawarcie, zał czaj c m.in. kalkulacj czynszu
dzier awnego. W kalkulacji tej podano nierzeteln informacj , e Miasto
Władysławowo nie dysponowało uchwał okre laj c stawki czynszu dla lokali
u ytkowych. W rzeczywisto ci – uchwała taka była podj ta. Kalkulacj czynszu
oparto o stawki okre lone w uchwale Rady Miasta Gda ska. Stosowanie w ww.
kalkulacji stawek obowi zuj cych w mie cie Gda sku dyrektor Oddział uzasadnił
m.in. tym, e uchwała Rady Miejskiej we Władysławowie okre lała stawki czynszu
dzier awnego dla lokali u ytkowych bez oznaczenia ich funkcji, podczas gdy
uchwała Rady Miasta Gda ska okre lała stawki z uwzgl dnieniem przeznaczenia
lokali. Zdaniem NIK przy kalkulacji czynszu dla nieruchomo ci poło onej we
Władysławowie Oddział powinien stosowa stawki obowi zuj ce w tym mie cie,
a nie w mie cie Gda sku. W ww. kalkulacji przyj to stawk za pomieszczenia
magazynowe w wysoko ci 5 zł/m2 (netto), która uwzgl dniała 13% upust z uwagi na
krótki okres dzier awy (3 miesi ce). Do dnia zako czenia niniejszej kontroli stawki
tej nie zwi kszono, mimo i czas trwania umowy wynosił ju ponad 15 miesi cy,
zatem powy szy upust nie powinien mie ju zastosowania. W dniu 31.08.2004r.
Oddział podpisał aneks do ww. umowy dzier awy, m.in. rozszerzaj c jej przedmiot
o teren o powierzchni 1.000 m2 (który w rzeczywisto ci wykorzystywano m.in. jako
teren składowy). W umowie zastosowano stawk 0,30 zł/m2 netto, podczas gdy
zgodnie z ww. uchwał Rady Miejskiej we Władysławowie stawka za dzier aw
gruntu na terenach składowych wynosiła 0,97 zł/m2 netto.
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Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
Stwierdzono nieprawidłowo ci w realizacji zawartych umów dzier awy
nieruchomo ci.
• W 2 przypadkach, w terminie 14 dni od dnia podpisania umów dzier awy
nieruchomo ci, nie wyegzekwowano od dzier awców (PS Ajaks S.A. i TI Nest Sp.
z o.o.) obowi zku zło enia o wiadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu si
rygorowi egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 4 Kpc tytułem zabezpieczenia: wydania
przedmiotu umowy i zapłaty czynszu (1 dzier awca TI Nest Sp. z o.o. sporz dził
i zło ył w Oddziale ww. o wiadczenia w terminie ponad 7 – miesi cy od daty
podpisania umowy dzier awy).

• W 3 przypadkach (firmy: DAS Zakład Pralniczy, Erwax i Loren Sp. z o.o.) Oddział

nie posiadał ww. o wiadcze o poddaniu si rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1
pkt 4 Kpc tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu, pomimo e w umowach
dzier awy zawarto postanowienia o obowi zku ich dostarczenia.

Oddział Terenowy Biura AMW w Szczecinie
Stwierdzono nieprawidłowo ci w realizacji zawartych umów dzier awy
nieruchomo ci.
• Do dnia zako czenia kontroli Oddział nie posiadał zabezpieczenia zapłaty czynszu,
okre lonego w umowie zawartej na dzier awc nieruchomo ci w Zegrzu Pomorskim.
Dotyczyło to zło enia w Oddziale dwóch weksli in blanco wraz z deklaracj
wekslow , ka dy o warto ci 2 krotnej miesi cznej stawki czynszu, płatnych bez
protestu.
• Dopiero w zwi zku kontrol NIK Oddział wyegzekwował od dzier awcy
nieruchomo ci w Koszalinie przy ul. Lechickiej 47 dokonanie postanowienia umowy
o cesji uprawnie wynikaj cych z ubezpieczenia przedmiotu dzier awy od szkód
losowych.

5. Zawarcie umowy dzier awy w celu omini cia przetargu na sprzeda
nieruchomo ci, podawanie nierzetelnych danych w celu zastosowania
okre lonego trybu sprzeda y nieruchomo ci, nieprawidłowo ci przy
ogłaszaniu i przeprowadzaniu post powa przetargowych na sprzeda
nieruchomo ci
Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
Stwierdzono, i dyrektor Oddziału wiadomie i za zgod zast pcy Prezesa
AMW, wykorzystał „luk prawn ”, by w formie bezprzetargowej sprzeda
zabudowan nieruchomo
o powierzchni 18,9 ha, poło on w gminie
Komorniki (stanowi c kompleks wojskowy: obiekty budowlane i budynki,
sie wodoci gowa, kanalizacyjna, energetyczna, o wietlenie), 500 m od drogi
krajowej Pozna – Wrocław. Według planu zagospodarowania przestrzennego
nieruchomo ta do 31 grudnia 2003 r. stanowiła obszar upraw rolnych.
Rzeczoznawca maj tkowy ustalił jej warto rynkow na kwot 720,08 tys. zł,
przy czym warto gruntu ustalono podej ciem porównawczym, a do analizy
porównawczej przyj to ceny ze sprzeda y nieruchomo ci rolnych, tj. znacznie
ni sze.
• 19 maja 2003 r. dyrektor Oddziału wydzier awił nieruchomo na 10 lat spółce
akcyjnej i wyraził zgod na jej zabudow , a nast pnie na sprzeda na warunkach
i zasadach okre lonych w art. 37 ust. 3 ustawy ogn.
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• Po wybudowaniu budynku o powierzchni około 150 metrów kwadratowych
dzier awca wyst pił do Prezesa AMW z wnioskiem o zakup nieruchomo ci w trybie
bezprzetargowym informuj c,
e umowa dzier awy „została zawarta
w prze wiadczeniu, e w mo liwie szybkim terminie, po spełnieniu stawianych
w umowie warunków, b dzie mo liwo
jej nabycia na własno
w formie
bezprzetargowej”. Po wyra eniu 5 grudnia 2003 r. przez zast pc Prezesa AMW
zgody na sprzeda nieruchomo ci w trybie bezprzetargowym, 30 grudnia 2003 r.
dyrektor Oddziału zbył powy sz nieruchomo za kwot 777 tys. zł, tj. 4,09 zł
za 1 m2. Sprzeda nieruchomo ci nast piła w przedostatnim dniu obowi zywania
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, według którego
sprzedawana nieruchomo stanowiła obszar upraw rolnych. Cena 1 m2 uzbrojonej
działki budowlanej w gminie Komorniki wynosiła w lipcu 2005 r. ju 120 zł za 1 m2.

Mimo i zbywanie w drodze bezprzetargowej nieruchomo ci dzier awionej na
okres co najmniej 10 lat (je eli została zabudowana na podstawie zezwolenia
na budow ) jest zgodne z przepisem art. 37 ust. 3 ustawy ogn, to zawieranie
umów dzier awy w celu omini cia sprzeda y nieruchomo ci w drodze
przetargu, było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym.
• W ocenie NIK Oddział prowadz c racjonaln gospodark nieruchomo ciami, której
celem jest pozyskanie jak najwi kszych wpływów ze zbycia nieruchomo ci,
powinien uwzgl dni w planach sprzeda y docelowe przeznaczenie nieruchomo ci
poło onych w bezpo rednim s siedztwie Poznania (np. w gminie Komorniki i w
Biedrusku) pod zabudow mieszkaniow , rezydencjonaln , a tak e mo liwo
dokonania podziału działek o du ej powierzchni38 na mniejsze. Przychody z tytułu
zbycia w drodze przetargu mniejszych powierzchniowo nieruchomo ci mogły by
wielokrotnie wy sze, gdy takie nieruchomo ci sprzedawano za cen od kilkunastu
do kilkudziesi ciu złotych za 1 m2. Dyrektor Oddziału zeznał, i zast pca Prezesa
AMW polecił mu zawrze umow na dziesi cioletni dzier aw ww. nieruchomo ci,
by celowo „wykorzysta prawne mo liwo ci zbycia nieruchomo ci w trybie
bezprzetargowym”.

Dyrektor Oddziału, posługuj c si nieaktualnymi oraz nieprawidłowo
sporz dzonymi operatami szacunkowymi,39 przedstawił nierzetelne
informacje, na podstawie których Prezes AMW zezwolił na sprzeda
nieruchomo ci w drodze rokowa , cho nie zostały spełnione wszystkie
wymogi umo liwiaj ce przeprowadzenie rokowa w sprawie sprzeda y
nieruchomo ci40.
Ceny nieruchomo ci uzyskane w drodze rokowa (ł cznie 557 tys. zł) były
o 398,7 tys. zł ni sze od połowy warto ci tych nieruchomo ci (955,7 tys. zł),
ustalonej na podstawie aktualnych wycen posiadanych przez Oddział lub
prawidłowego wyliczenia ich warto ci (po skorygowaniu bł dów w operatach
szacunkowych). Zgodnie z przekazanym do Oddziałów pismem zast pcy
Prezesa AMW z dnia 18 grudnia 2002 r.: „protokoły z rokowa dotycz ce
sprzeda y nieruchomo ci, zawieraj ce cen sprzeda y ni sz ni połowa
warto ci nieruchomo ci, która została okre lona na podstawie operatu
38

Powierzchnia działki nr 278/3 wynosiła 7,3 ha, działki nr 527 ponad 10,1 ha, za działki 13/5 – ponad 19 ha.
W których na skutek bł dów rachunkowych zani ono warto nieruchomo ci ł cznie z kwoty 1.911,4 tys. zł
do kwoty 1.026,9 tys. zł, tj. o 884,5 tys. zł.
40
Sytuacja taka miała miejsce w przypadku sprzeda y działek nr 1249 i 1250 w Gorzowie Wlkp. oraz działki
nr 628/8 w Kro nie Odrza skim.
39
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szacunkowego, nie b d akceptowane przez Prezesa AMW”. Ustalono,
e warunek ten nie zawsze był przestrzegany.
• 20 listopada 2002 r. dyrektor Oddziału - w zwi zku z negatywnym wynikiem
przetargów - zwrócił si do zast pcy Prezesa AMW z wnioskiem o wyra enie zgody
na przeprowadzenie rokowa na sprzeda nieruchomo ci poło onej w Gorzowie
Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 1250, stwierdzaj c
m.in., i rzeczoznawca maj tkowy oszacował w grudniu 2001 r. warto
ww. nieruchomo ci na kwot 386.186 zł. Powy sza nieruchomo , po uzyskaniu
zgody Prezesa AMW, została sprzedana w dniu 27 grudnia 2002 r. za kwot
222.000 zł. Tymczasem Oddział dysponował od 16 kwietnia 2002 r. nowym
operatem szacunkowym ww. nieruchomo ci, z którego wynikało, i warto
nieruchomo ci wynosiła 753.939 zł.

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono nieprawidłowo ci w ogłaszaniu przetargu na sprzeda jednej
nieruchomo ci.
• W przypadku nieruchomo ci (cena wywoławcza powy ej 180.000 Euro) b d cej

przedmiotem umowy sprzeda y z dnia 26 pa dziernika 2004 r., zawartej z „D i E –
Inwestycje” Spółka z o.o. z siedzib w Warszawie, ogłoszenie o przetargu ukazało si
tylko w prasie lokalnej („Gazeta Wyborcza Trójmiasto”) i zaledwie na 14 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, co stanowiło naruszenie § 6 ust. 5 rozporz dzenia
o przetargach z dnia 14 wrze nia 2004 r., zgodnie z którym „w przypadku przetargu
na zbycie nieruchomo ci, której cena wywoławcza jest wy sza ni równowarto
100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza si , co najmniej na 2 miesi ce przed
wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej”.

Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie
Stwierdzono nieprawidłowo ci w przeprowadzonych
przetargowych.

post powaniach

• Dopuszczono do 2 przetargów osoby, które wpłaciły wadia po terminie (uznanie
rachunku bankowego Oddziału kwotami wadiów nast piło po terminach
wyznaczonych w ogłoszeniach), tj. niezgodnie z przepisami § 4 ust. 1
obowi zuj cego do dnia 21 wrze nia 2004r. rozporz dzenia o przetargach z dnia
13 stycznia 1998r.

6. Wykazywanie w umowach sprzeda y nierzetelnych danych o stanie
zbywanych nieruchomo ci oraz nieprawidłowo ci przy realizacji
postanowie umowy sprzeda y
Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono, e w 1 przypadku umowa sprzeda y, zawarta w formie aktu
notarialnego, zawierała nierzetelne dane.
• W umowie z 30.12.2004 r. dotycz cej sprzeda y nieruchomo ci w Gdyni przy
ul. Benisławskiego podano, e na działce nr 388/33 zlokalizowanych jest 9
budynków, podczas gdy zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym (dotycz cym
przekazania przez MON Oddziałowi nieruchomo ci, której dotyczy umowa) działka
nr 388/33 zabudowana była 11 budynkami (nie wykazano budynków: nr 32 – gara
o powierzchni u ytkowej 474 m2 oraz nr 33 – budynek biurowo – sztabowy
o powierzchni u ytkowej 553 m2). Nie podano równie informacji o budowlach
oraz o trzech zbiornikach paliw płynnych, znajduj cych si na tej nieruchomo ci.
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Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie
Zawarto 2 umowy sprzeda y nieruchomo ci, w których okre lono niezgodne
ze stanem faktycznym: powierzchnie u ytkowe 2 budynków (1 umowa)
i liczb budynków (1 umowa).
• W umowie z 30.12.2002r. powierzchnie budynków nr 39 i 50 wykazano odpowiednio:
318 m2 i 330 m2, podczas gdy w operacie szacunkowym – 317,5m2 i 335,5 m2.
Ponadto w ww. umowie nie podano, e na nieruchomo ci znajduje si budynek
gospodarczy o powierzchni u ytkowej 18 m2 (co potwierdzono w operacie
szacunkowym).

Oddział Terenowy Biura AMW w Krakowie
Stwierdzono, e do czasu zako czenia kontroli Oddział nie wyegzekwował od
Gminy D bnica realizacji postanowie zawartych w umowie sprzeda y
nieruchomo ci z dnia 30 grudnia 2002r.
• Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, w terminie do 28 lutego 2003r. Gmina

D bnica miała wyst pi z wnioskiem o ustanowienie na rzecz Skarbu Pa stwa –
AMW hipoteki zwykłej, która zabezpieczy pozostał do zapłaty cz
ceny
nieruchomo ci (4.999 tys. zł) wraz z nale nymi odsetkami. W trakcie kontroli –
dopiero w dniu 13 czerwca 2005r., tj. z ponad 2 – letnim opó nieniem, ww. Gmina
wyst piła do S du Rejonowego w D bnicy z wnioskiem o ustanowienie ww. hipoteki.

7. Nieprawidłowo ci w naliczaniu odsetek od nieterminowych spłat
nale no ci, stosowanie niejednolitych zasad post powania przy wysyłaniu
wezwa do zapłaty oraz prowadzenie działa windykacyjnych w sposób
opieszały
Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
Stwierdzono, e:
• W przypadku spółki „ERWAX” dopiero w toku kontroli NIK, tj. po 906 dniach od daty

wydania przez S d wyroku, podj to dalsze czynno ci zmierzaj ce do wszcz cia egzekucji
nale no ci przeterminowanych w wysoko ci ponad 102 tys. zł.

• W trzech przypadkach

41

nie wyegzekwowano nale no ci przeterminowanych z tytułu
czynszu dzier awnego w ł cznej wysoko ci 186,1 tys. zł.

• W jednym przypadku, wobec nie wskazania przez Oddział w wyznaczonym przez S d

terminie miejsca pobytu dłu nika i niepodj cia działa o ustanowienie kuratora
procesowego, roszczenia w wysoko ci 5,3 tys. zł przedawniły si .

• Nie wyst piono przeciwko członkom Zarz du spółki z o.o. z powództwem o zapłat

nale no ci głównej w wysoko ci 42,7 tys. zł, na podstawie art. 299 ustawy z dnia
15 wrze nia 2000r. – Kodeks spółek handlowych42, w sytuacji bezskutecznej egzekucji
nale no ci z maj tku spółki.

• Wobec nieuregulowania przez dłu nika (firm

„Farmutil”) nale no ci w wysoko ci
441,5 tys. zł za sprzeda płyt drogowych, po 5 miesi cach od upływu terminu płatno ci
nale no ci Oddział anulował faktur i wystawił now , wyznaczaj c inny termin płatno ci.
W ten sposób bezzasadnie odst piono od naliczenia odsetek za nieterminow zapłat
w wysoko ci ponad 30,6 tys. zł.

41

Zobowi zania wymagalne trzech podmiotów z tytułu czynszu dzier awnego wobec Oddziału wynosiły: Erwax
- kwota główna 102.616,50 zł, DAS - kwota główna 40.793,21 zł oraz Loren - kwota główna 42.743,41 zł.
42
Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
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• W przypadku jednego dłu nika, po uregulowaniu przez niego odsetek w wysoko ci

22,6 tys. zł z tytułu nieterminowej płatno ci nale no ci, na wniosek dłu nika, dyrektor
Oddziału umorzył spłat pozostałych odsetek w wysoko ci 22,5 tys. zł. W ocenie NIK,
przedsi biorca, któremu umorzono odsetki, poddał si egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.
4 Kpc, co odnotowano w akcie notarialnym. Ponadto na nabytej przez niego
nieruchomo ci ustanowiono hipotek na rzecz Skarbu Pa stwa. Istniały zatem prawne
i faktyczne mo liwo ci wyegzekwowania od przedsi biorcy spłaty nale nej kwoty
odsetek za nieterminow płatno nale no ci.

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
Stwierdzono, e Oddział nie stosował jednolitych zasad naliczania odsetek
z tytułu nieuregulowania nale no ci wynikaj cych z umów.
• Skontrolowano 10 umów najmu i dzier awy nieruchomo ci w ww. zakresie stwierdzaj c,

e pomimo istnienia w umowach postanowie o naliczaniu odsetek od nieterminowych
płatno ci (9 umów), Oddział nie naliczył i w zwi zku z tym nie wyegzekwował
od kontrahentów odsetek w ł cznej kwocie 20.555,36 zł.

• W jednym przypadku, spo ród ww. 10, naliczono i wyegzekwowano cz

odsetek
od nieterminowych płatno ci w kwocie 1.405 zł, co wskazuje na niejednolite
post powanie Oddziału w tym zakresie.

• Oddział stosował niejednolite zasady post powania przy wysyłaniu wezwa do zapłaty

kontrahentom posiadaj cym zobowi zania wymagalne wobec Oddziału. Skontrolowano
39 wybranych nale no ci przeterminowanych stwierdzaj c, e wezwania do zapłaty
Oddział wysyłał w terminach od 11 do 112 dni, licz c od dnia upływu terminu płatno ci
nale no ci, b d w ogóle nie wystawiał wezwa . W przypadkach niewystawienia
wezwa zapłata nast powała w terminach od 5 do 112 dni po upływie terminu płatno ci.

Oddział Terenowy Biura AMW we Wrocławiu
Oddział nie naliczał odsetek z tytułu nieterminowych płatno ci nale no ci.
• Stwierdzono,

e w adnym z 30 zbadanych przypadków nie dotrzymania terminu
płatno ci (ł czna kwota nale no ci przeterminowanych wynosiła 243,8 tys. zł) Oddział
nie naliczył odsetek, mimo e opó nienia w terminie zapłaty si gały od 12 do 286 dni (w
przypadku Wojskowego Klubu Sportowego „ l sk”). Dopiero w toku kontroli
najwi kszym z dłu ników naliczono odsetki w wysoko ci 6.197 zł, z czego do czasu jej
zako czenia odzyskano 4.889 zł.

Oddział Terenowy Biura AMW w Warszawie
Stwierdzono nieprawidłowo ci, polegaj ce na opieszało ci działa
windykacyjnych wobec P.P.U.H. „Stolar”, w sytuacji systematycznego
wzrostu zadłu enia ww. firmy wobec Oddziału (według stanu na dzie
31.12.2004r. wynosiło ono 52,9 tys. zł).
Oddział Terenowy Biura AMW w Bydgoszczy
Stwierdzono zaniechania lub opó nienia w podj ciu działa windykacyjnych,
a tym samym nierówne traktowanie kontrahentów w tym zakresie.
• Na próbie 27 badanych faktur ustalono m.in., e:
− pierwsze wezwania do zapłaty wysyłano w ró nych terminach, i tak na 17 wysłanych

wezwa : 13 wysłano w ci gu jednego miesi ca, 2 w drugim, i 2 dopiero w dziewi tym
miesi cu od wymagalnego terminu zapłaty,
− pozwy do s dów skierowano w 9 przypadkach z tym, e okres od wymagalnego
terminu zapłaty do ich wniesienia wahał si od 4 do 33 miesi cy (w przypadku
Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza).
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8. Nieprawidłowo ci przy wydawaniu decyzji o ustanowieniu trwałego
zarz du nieruchomo ci
Oddział Terenowy Biura AMW we Wrocławiu
Stwierdzono, e:

• W 4 z 5 zbadanych decyzji w sprawie oddania nieruchomo ci w trwały zarz d nie

podano siedziby bior cego w zarz d (zdaniem NIK stanowiło to naruszenie art. 45
ust. 2 ustawy ogn), a w 3 przypadkach nie podano sposobu jej zagospodarowania –
naruszono art. 45 ust. 4 tej ustawy.

• W jednym przypadku nie okre lono przeznaczenia nieruchomo ci w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego, a w 5 przypadkach terminu ich
zagospodarowania.

• W dwóch przypadkach wskazano w decyzji przeznaczenie nieruchomo ci na cele

zwi zane z obronno ci i bezpiecze stwem pa stwa, a tym samym naliczono opłaty z
tego tytułu w wysoko ci 0,1% warto ci nieruchomo ci (art. 83 ust. 2 ustawy ogn).
Dotyczyło to nieruchomo ci przekazanych: dla Rejonowego Zarz du Infrastruktury
MON we Wrocławiu na potrzeby Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego (decyzja nr
6/2003) oraz dla Rejonowego Zarz du Infrastruktury MON we Wrocławiu
na potrzeby siedziby, hali przetargów i magazynu RSM dla Oddziału we Wrocławiu.
Nieruchomo ci te oddano, w opinii NIK bł dnie – na cele zwi zane z obronno ci i
bezpiecze stwem i obci ano opłat roczn w kwocie odpowiednio: 372,57 zł i
2.719 zł, natomiast w przypadku oddania ich zgodnie z faktycznym przeznaczeniem –
na cele lecznictwa i administracji opłaty te (w wysoko ci 0,3 % warto ci
nieruchomo ci) byłyby wy sze i wynosiłyby rocznie odpowiednio: 1.117,71 zł
i 8.157 zł.

Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie
Zbadano dokumentacj dotycz c oddania w trwały zarz d 1 nieruchomo ci
(której cen okre lono na 814.000 zł, a wysoko opłat rocznych na 814 zł)
stwierdzaj c nieprawidłowo ci w odno nej decyzji o ustanowieniu trwałego
zarz du.
• W decyzji (nr 2/2004 z dnia 23.03.2004r.) Prezes AMW okre lił stawk procentow

opłaty rocznej z tytułu trwałego zarz du w wysoko ci 0,3% ceny nieruchomo ci
w sytuacji, gdy zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 lit. h rozporz dzenia Rady Ministrów
z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie okre lenia rodzajów nieruchomo ci uznawanych
za niezb dne na cele obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa43 (obowi zywało do dnia
21 wrze nia 2004r.) nieruchomo ta (jako przeznaczona na siedzib s du) - zdaniem
NIK - winna by uznana za niezb dn na cele obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa
i zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy ogn stawka opłaty winna by
ustalona w wysoko ci 0,1 % ceny,

• W ww. decyzji nie obni ono opłaty rocznej o 50 % z tytułu wpisania nieruchomo ci

do rejestru zabytków, co było niezgodnie z przepisem art. 84 ust. 4 ustawy ogn.
W wyniku tych nieprawidłowo ci wysoko opłaty zawy ono o 2.035 zł (decyzj
Prezesa AMW nr 1/2005 z dnia 30.03.2005r. zmieniono ww. decyzj obni aj c opłat
roczn z 2.442 zł do 814 zł, jednak obni ki opłaty o 50 % z tytułu wpisania
nieruchomo ci do rejestru zabytków nie dokonano).

43

Dz. U. Nr 9, poz. 31
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danych zawartych w ewidencji nieruchomo ci

Morski Oddział Terenowy Biura AMW w Gdyni
• Zbadano 15 spo ród 47 protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomo ci przej tych
przez Oddział w latach 2002-2004 stwierdzaj c, e:
• dane w ewidencji nie zawsze były zgodne z danymi zawartymi w tych protokołach. W
ewidencji nieruchomo ci wszystkie zapisy dotycz ce ww. protokołów zawierały
bł dne ich numery, a danych dotycz cych zał czników do protokołów nie wykazano
w ogóle;
• w przypadku 13 z 15 nieruchomo ci ewidencja nie zawierała danych dotycz cych
ustale dodatkowych Komisji przekazuj cej oraz informacji o stanie techniczno u ytkowym nieruchomo ci. Stwierdzono te bł dy m.in. takie jak: wpisanie
niepełnego b d innego składu Komisji przejmuj cej lub przekazuj cej (4 przypadki),
niewpisanie b d podanie niepełnej informacji dotycz cej zało enia ksi gi wieczystej
(3 przypadki), wpisanie innej powierzchni budynku, ni wynikało to z protokołów
(2 przypadki), wpisanie bł dnego numeru ewidencyjnego działki, wpisanie
informacji, e pozostałe rodki trwałe nie wyst puj , podczas gdy faktycznie
wyst powały, tyle e ich warto ksi gowa równa była 0 zł (1 przypadek).

W trakcie trwania kontroli Oddział uzupełnił braki oraz poprawił bł dne dane.
Oddział Terenowy Biura AMW w Olsztynie
Zbadano 15 spo ród 76 protokołów zdawczo-odbiorczych przej cia
nieruchomo ci, podpisanych w latach 2002-2004, stwierdzaj c m.in.:
•

•

uj cie w ewidencji niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, dotycz cych m.in.:
oznaczenia nieruchomo ci w ewidencji MON (6 przypadków), powierzchni ogólnej
(2 przypadki) lub liczby działek (1 przypadek), istniej cej na działkach sieci
wodoci gowej (3 przypadki) lub kanalizacyjnej (1 przypadek), poło enia działek
(2 przypadki), opisu stanu ich zabudowy (1 przypadek), przej cia budynków
(w ewidencji m.in. nie uj to 3 budynków, natomiast warto rzeczywist 14 innych
zani ono ł cznie o 3.011.321 zł),
nieuj cie w ewidencji danych dotycz cych zagospodarowania nieruchomo ci
po jej przej ciu, tj. wydzier awienia nieruchomo ci lub jej cz ci (2 przypadki).
Przyczynami powstania ww. nieprawidłowo ci były m.in. niedopatrzenia, pomyłki
i bł dy przy wprowadzaniu danych do ewidencji oraz problemy z obsad stanowiska
ds. ewidencji mienia. Zdaniem NIK podane przyczyny nie usprawiedliwiaj
popełnianych bł dów.

64
-4
64+ $ ! (
%*! %
Biuro AMW w Warszawie
Liczba i zakres stwierdzonych nieprawidłowo ci w działalno ci AMW
wskazuj , e nadzór Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w art. 5
ust. 2 ustawy o Agencji był powierzchowny i nieskuteczny.
Departament Kontroli MON kontrolował Biuro AMW dwukrotnie (w okresie
obj tym kontrol ), tj. w roku 2002 i 2005.
• W 2002 r. zalecił dokonanie analizy form zagospodarowania mienia przez AMW,
zwłaszcza w zakresie wnoszenia mienia do spółek, w celu pozyskania dochodów.
• W rezultacie kontroli przeprowadzonej w 2005 r. Departament Kontroli MON

nie stwierdził narusze

prawa przez AMW przy wnoszeniu nieruchomo ci jako
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aportów do spółek, jakkolwiek wskazał na obchodzenie rygorów prawnych
okre lonych w ustawie ogn, na opó nienia spłat nale no ci AMW przez spółki oraz na
bezruch gospodarczy w spółkach, w których Agencja miała udziały. Kontrola miała
charakter wyrywkowy, nie obejmuj c swoim zakresem gospodarki finansowej AMW,
ani dokumentów ródłowych b d cych w posiadaniu poszczególnych spółek,
w których AMW posiada udziały.
• W Ministerstwie Obrony Narodowej wydano dwa pełnomocnictwa w formie aktów

notarialnych dotycz ce gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa, jedno
udzielone przez Ministra Jerzego Szmajdzi skiego w dniu 27 kwietnia 2004r. i drugie
(udzielone jednocze nie w tym samym dniu) przez pełnomocnika MON w omawianej
kwestii, Henryka G., dyrektora Departamentu Infrastruktury MON.

• Pełnomocnictwo Ministra ON ustanawia pełnomocnikiem dyrektora Departamentu

Infrastruktury bez okre lenia imienia i nazwiska pełnomocnika, co w opinii NIK mo e
stanowi podstaw do jego podwa enia przed s dem. Brak identyfikacji osoby
pełnomocnika sprawia, i dokument ma raczej charakter administracyjnej decyzji
o przekazaniu kompetencji w ramach kierowanego przez Ministra Ministerstwa –
utrwalonej w formie aktu notarialnego. W ww. pełnomocnictwie brak ogranicze co
do warto ci, a tak e charakteru nabywanych nieruchomo ci, tworzy korupcjogenny
mechanizm dowolno ci post powania i zach ca do zachowa korupcyjnych,
zwłaszcza przy nieograniczonym prawie do substytucji.

Ponadto m.in.: pkt 2 – zawiera bł dne i zb dne ograniczenia w postaci „współpracy z
wła ciwymi organami administracji rz dowej i samorz du terytorialnego”; pkt. 4 i 6
s bł dne. Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa na potrzeby statutowe
ministerstw nale y z mocy art. 60 ustawy ogn do wył cznej kompetencji Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji. aden organ samorz dowy ani starosta nie
ustanawia trwałego zarz du na nieruchomo ciach Skarbu Pa stwa dla Ministerstwa
Obrony Narodowej; pkt 9 jest bł dny – nie mo na zawiera umów cywilno –
prawnych z samym sob . W stosunkach cywilno – prawnych dotycz cych
nieruchomo ci, Minister Obrony Narodowej jest statio fisci Skarbu Pa stwa i on
wyst puje za Skarb Pa stwa; pkt 11 – zawiera bezprawne i niejasne warunki
współpracy z nieokre lonymi organami w niewiadomym zakresie; pkt 12 jest
sprzeczny z prawem – kompetencja z art.15 ustawy ogn przysługuje tylko organom
wymienionym w art.11 ustawy ogn oraz Ministrowi Skarbu Pa stwa z mocy ustawy o
zasadach wykonywania uprawnie przysługuj cych Skarbowi Pa stwa. Ministerstwo
Obrony Narodowej jest jednostk bud etow i mo e zbywa z mocy art. 17b tej
ustawy tylko składniki maj tku ruchomego, nigdy za nieruchomo ci44.
• Nieprawidłowo ci

było jednoczesne udzielenie dalszych pełnomocnictw przez
pełnomocnika Ministra Jerzego Szmajdzi skiego – dyrektora Departamentu
Infrastruktury. W opinii NIK, Minister Obrony Narodowej powinien samodzielnie
udzieli wszystkich potrzebnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo Henryka G.
zawiera, z wyj tkiem jednego punktu (3), te same wady prawne, co ww. akt wydany
przez Ministra.

W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawidłowo ciami w wydanych
pełnomocnictwach NIK skieruje odpowiednie wyst pienie do Ministra

44

Jednostki bud etowe, zakłady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze gospodaruj przydzielonym im
mieniem Skarbu Pa stwa na zasadach racjonalnej i oszcz dnej gospodarki oraz zapewniaj ochron tego
mienia (art.17b ust.1). Jednostki bud etowe, zakłady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze mog zbywa
składniki maj tku ruchomego (art.17b ust.2).
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Sprawiedliwo ci45, zawieraj ce szczegółowy opis i ocen aktów notarialnych,
o których mowa.
Oddział Terenowy Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim
1) Stwierdzono nieprawidłowo ci w wywi zywaniu si
Oddziału
ze zobowi za podatkowych wobec jednostki samorz du terytorialnego,
mimo e nie znajdował si w trudnej sytuacji finansowej, a tak e nie
zaistniały inne okoliczno ci, stanowi ce przesłank do wyst pienia
o umorzenie tych zobowi za .
• Oddział dysponuj c w latach 2002-2004 nadwy k

przychodów nad kosztami
w ł cznej wysoko ci 57.550 tys. zł, któr przekazał na rachunek Biura AMW
w Warszawie, wbrew obowi zkowi wynikaj cemu z art. 6 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych46 nie wpłacił na rachunek
jednostek samorz du terytorialnego podatku od nieruchomo ci w wysoko ci 2.754,8
tys. zł. Zobowi zania Oddziału w powy szej kwocie, na wnioski dyrektora
bezpodstawnie uzasadniane m.in. trudn sytuacj finansow Oddziału, zostały
umorzone decyzjami organów jednostek samorz du terytorialnego.
W dwóch przypadkach, w zamian za zobowi zania podatkowe (wraz z odsetkami)
w ł cznej wysoko ci 390,7 tys. zł, dokonano przeniesienia własno ci nieruchomo ci
b d cych w zasobie Oddziału na rzecz wierzyciela – jednostki samorz du
terytorialnego, przy czym warto przekazanych nieruchomo ci według operatów
szacunkowych wynosiła 425,5 tys. zł i była wy sza od kwoty zadłu enia.
Dyrektor Oddziału wyja nił, i Oddział nie płacił podatku od nieruchomo ci
by celowo doprowadzi do powstania zaległo ci podatkowej. „Zgodnie bowiem
z ordynacj podatkow organy samorz du terytorialnego mog umorzy nie podatek,
ale zaległo podatkow na wniosek AMW. Powstanie zaległo ci podatkowej dawało
Oddziałowi mo liwo kompensaty zaległo ci i przekazania nieruchomo ci na rzecz
Samorz du, w zamian za umorzenie tych zaległo ci”.

2) Mimo obowi zku wynikaj cego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze nia
1994r. o rachunkowo ci47, zwanej dalej „ustaw o rachunkowo ci”, ksi gi
rachunkowe nie były prowadzone rzetelnie i bezbł dnie. Dokonywane
w nich zapisy nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego i nie były
uporz dkowane chronologicznie, a wielu ksi gowa
dokonano
na podstawie niewiarygodnych lub nierzetelnie sporz dzonych dowodów
ksi gowych.
• W 2004 r. koszty utrzymania przez Oddział o rodka szkoleniowego w Kiekrzu
w ł cznej wysoko ci 158.092,86 zł zaksi gowano na koncie „Pozostałe usługi obce wydatki na ochron mienia”, mimo i nigdy nie ponoszono wydatków na ochron
tego o rodka. Zgodnie z zeznaniem głównej ksi gowej, taki sposób ksi gowania
został zaakceptowany przez dyrektora Oddziału, natomiast dyrektor zeznał, e
o sprawie dowiedział si dopiero w toku kontroli NIK,
• W dokumentacji Oddziału znajdowały si faktura VAT i jej duplikat, na których
odnotowano ró n liczb sprzedanych płyt drogowych. I tak na fakturze VAT
nr 112/02/P odnotowano, i sprzedano 8.639 sztuk za kwot 289.970 zł, za

45

Stosownie do dezyderatu Nr 10 Komisji do Spraw Kontroli Pa stwowej z dnia 19 stycznia 2005r.
skierowanego do Prezesa NIK
46
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.
47
Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.
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na duplikacie tej faktury odnotowano, i sprzedano temu samemu odbiorcy
17.430 sztuk za kwot 289.970 zł. Z informacji uzyskanej od odbiorcy płyt wynika
natomiast, i dokonał zakupu 8.639 płyt drogowych. Zarówno pracownica Oddziału,
która wystawiła powy sz faktur oraz sporz dziła jej duplikat, jak te główna
ksi gowa Oddziału nie potrafiły wyja ni przyczyn rozbie no ci w dokumentach,
• W Oddziale znajdowały si dwa polecenia ksi gowania o tym samym numerze,
tj. 9/3/000004, sporz dzone w tym samym dniu, na których wyszczególniono ró ne
kwoty. I tak, na jednym z polece odnotowano w pozycji nr 20, po stronie Wn
257.000 zł, natomiast na drugim z polece odnotowano w pozycji nr 20, po stronie
Wn 7.000 zł.

Dopuszczenie do prowadzenia ksi g rachunkowych wbrew przepisom
ustawy o rachunkowo ci i podawanie w ksi gach rachunkowych
nierzetelnych danych stanowi przest pstwo okre lone w art. 77 pkt 1
tej ustawy.
• Do Biura AMW wysłano deklaracj

VAT-7 za miesi c wrzesie 2002 r.,
z podrobionym podpisem i piecz ci dyrektora Oddziału. Główna ksi gowa
wykorzystała podpisany przez dyrektora druk deklaracji VAT-7 za miesi c sierpie
i po wymazaniu na jego kserokopii starych danych - wpisała dane za miesi c
wrzesie . Jak wyja niła kontrolerom: „Nie informowałam dyrektora Oddziału
Włodzimierza Strzemieckiego, i przerobiłam dokument z jego podpisem.” Takie
działanie wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przest pstwa
z art. 270 §1 Kodeksu karnego.

• Główna ksi gowa Oddziału przyj ła wystawion

w dniu 24 pa dziernika 2003 r.
faktur nr 72/2003 „za roboty budowlane elewacyjne” na kwot netto 23.157,34 zł
(brutto 28.251,95 zł), a w dniu 5 listopada 2003 r. dyrektor Oddziału zatwierdził
do wypłaty kwot wynagrodzenia za wykonanie usługi, cho w Oddziale nie
prowadzono robót elewacyjnych.

3) Raporty kasowe ksi gowano z kilku lub kilkunastodniowym opó nieniem,
a w przypadku 7 spo ród 21 raportów kasowych poddanych analizie,
zaksi gowano je w terminach wcze niejszych od daty ich sporz dzenia
(dotyczyło raportów kasowych: RK/132/XII/02; RK/75/VIII/02;
RK/74/VIII/02; RK/73/VII/02; RK/72/VII/02; RK/71/VII/02).
• Raport kasowy nr RK/132/XII/02 z dnia 10 grudnia 2002 r. został zaksi gowany pod

dat 5 grudnia 2002 r.

4) Dyrektor oraz główna ksi gowa Oddziału, w przesłanych do Biura AMW
kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z „o stanie zobowi za według tytułów
dłu nych oraz por cze i gwarancji”, przedstawili Prezesowi AMW
nierzetelnie dane o stanie zobowi za Oddziału. Nie wykazano w nich
adnych zobowi za , podczas gdy z ewidencji ksi gowej Oddziału
wynikało, i zobowi zania wymagalne z tytułu podatku od nieruchomo ci
wynosiły na koniec kwartałów (za wyj tkiem I kwartału 2002 r.)
od 7,6 tys. zł do 1.187,7 tys. zł.
Główna ksi gowa Oddziału zeznała, i celowo, za wiedz i zgod dyrektora
Oddziału, nie wykazywała w sprawozdaniach Rb-Z zobowi za
wymagalnych, bazuj c na ustnych przyrzeczeniach władz gmin w sprawie
umorzenia zaległo ci w podatku od nieruchomo ci. Natomiast dyrektor
Oddziału zaprzeczył zeznaniom głównej ksi gowej, by wydawał polecenia
przedstawiania w sprawozdaniach nieprawdziwych danych. W toku
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kontroli NIK Oddział dokonał korekty kwartalnych sprawozda
w ł cznej kwocie 4.012,3 tys. zł.

Rb-Z

Pomimo zatwierdzenia sprawozda finansowych Oddziału za lata 20022003, ksi gi rachunkowe nie były zamkni te ksi gowo i istniała mo liwo
dokonywania w nich nowych zapisów, co było niezgodne z przepisem
art. 12 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowo ci.
W toku kontroli NIK dokonano sprawdzenia przebiegu czynno ci
wykonywanych przez główn ksi gow Oddziału podczas obsługi
Ksi gowego programu informatycznego KSH (dalej: „KSH”), w wyniku
którego ustalono m.in., i w dniu dokonywania ogl dzin istniała mo liwo
zmiany daty płatno ci i numeru dowodu ksi gowego, a tak e tworzenia w
2005 r. nieistniej cych dotychczas dowodów ksi gowych z lat 2002-2004.
• Główna ksi gowa Oddziału zeznała,

e program komputerowy KSH umo liwiał
tworzenie „fikcyjnych polece ksi gowania” i dokonywania zmian w wyniku
finansowym ka dego roku. „Taka sytuacja miała miejsce równie w latach
poprzednich, a zatem w 2001 roku, 2000 roku i wcze niej.” Główna ksi gowa zeznała
ponadto, i ustnie informowała dyrektora Oddziału o nieprawidłowo ciach
w funkcjonowaniu informatycznego programu ksi gowego KSH. Dyrektor Oddziału,
mimo i pocz tkowo zaprzeczył powy szym zeznaniom, ostatecznie potwierdził,
i „ksi gowo była prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo ci
z powodu bł dów w programie KSH.” Zeznał tak e, i informował ustnie Prezesa
AMW o nieprawidłowo ciach w funkcjonowaniu programu KSH.

5) Główna ksi gowa Oddziału dopu ciła do podwójnej wypłaty
wynagrodzenia (w kwocie 1,8 tys. zł) za wykonanie tej samej usługi
transportowej, a nast pnie nadpłacon kwot zwróciła do kasy Oddziału
z własnych rodków.
• W sprawie tej główna ksi gowa umy lnie zeznała nieprawd , cho była uprzedzona

o odpowiedzialno ci karnej za składanie fałszywych zezna . Pocz tkowo podała,
i wła ciciel firmy transportowej, po uzyskaniu informacji, i wypłacono mu
nienale ne wynagrodzenie, zwrócił kwot 1,8 tys. zł do kasy Oddziału. Jednak, gdy
przedsi biorca nie potwierdził tego faktu, główna ksi gowa przyznała, i umy lnie
zeznała nieprawd . Przyznała tak e, e namówiła przedsi biorc do podpisania
dowodu wpłaty 1,8 tys. zł.

6) W trakcie kontroli dyrektor Oddziału poinformował kontrolerów,
i niejednokrotnie składano mu obietnice udzielenia korzy ci maj tkowej
w zamian za korzystn dla korumpuj cych sprzeda nieruchomo ci
b d cych w zasobie Oddziału (m.in. proponowano przyj cie łapówki
w wysoko ci 20 tys. zł).
Dyrektor Oddziału nie zawiadomił organów cigania o przypadkach
składania mu obietnic udzielenia korzy ci maj tkowej, cho czyny te,
zgodnie z art. 229 § Kodeksu karnego, stanowi przest pstwo. Obowi zek
zawiadomienia w takim przypadku organów cigania został okre lony w
art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks post powania karnego48.

48

Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.
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7) Bior c pod uwag zakres i skal nieprawidłowo ci, które wyst piły
na skutek bł dów i zaniedba dyrektora oraz głównej ksi gowej Oddziału,
a tak e tre zło onych przez nich wyja nie wskazuj cych na uznaniowe
stosowanie obowi zuj cych procedur i przepisów prawa, w wyst pieniu
pokontrolnym zawarto ocen wskazuj c na niezasadno zajmowania
stanowisk przez ww. osoby.
• Dyrektor Oddziału Włodzimierz Strzemiecki podejmował decyzje na szkod interesu

publicznego, nie wywi zał si z obowi zku gospodarowania mieniem w sposób
legalny, celowy, rzetelny i gospodarny oraz z obowi zków w zakresie nadzoru nad
prowadzeniem gospodarki finansowej okre lonych w § 8 ust. 2 Regulaminu
organizacyjnego Oddziału.

• Główna

ksi gowa Oddziału Mieczysława Jabło ska dopu ciła do istotnych
nieprawidłowo ci w prowadzeniu ksi g rachunkowych i sprawozdawczo ci Oddziału,
a tak e do zaniedba w windykacji nale no ci, co wskazuje, i nie wywi zała si
z obowi zków okre lonych w § 10 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Oddziału.
Ponadto jest odpowiedzialna za sfałszowanie dokumentu i zeznanie nieprawdy.

Biuro AMW oraz 8 Oddziałów Terenowych Biura AMW
Stwierdzono niegospodarne działanie AMW przy wydawaniu dwutygodnika
„Przetargi”.
• W latach 2002 -2004 nakład ww. gazety wyniósł ogółem 1.100 tys. egzemplarzy

o ł cznej warto ci netto 2.533,8 tys. zł. Liczba sprzedanych egzemplarzy ogółem
w tym okresie wyniosła 77,2 tys., o ł cznej warto ci netto 176,1 tys. zł. Ustalono,
e AMW dysponowała na bie co danymi dotycz cymi liczby sprzedawanych
egzemplarzy tej gazety ( rednio w badanym okresie wynosiła ona 25,7 tys./rok),
a mimo to nie tylko nie podj to decyzji o zmniejszeniu jej nakładu, ale nakład ten
w 2004r. zwi kszono a o 37,5 % (o 120 tys. egzemplarzy), w stosunku do nakładu
z 2003r.

Kontrole przeprowadzone przez Zespół Kontroli Wewn trznej AMW w
Oddziałach Terenowych Biura AMW, poza kilkoma uchybieniami, nie
wykazały nieprawidłowo ci w zakresie gospodarowania nieruchomo ciami
Skarbu Pa stwa.
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niniejszej kontroli poprzedzone zostało analiz wyników
kontroli NIK, których tematyka równie
dotyczyła
nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa powierzonymi AMW.
ce kontrole (planowe b d dora ne):

− kontrola Nr P/98/033 pt.: „Działalno Agencji Mienia Wojskowego”, której
celem była ocena funkcjonowania AMW w latach 1996-1999 w zakresie jej
organizacji, gospodarowania mieniem Skarbu Pa stwa i działalno ci
finansowej,
− cztery coroczne kontrole pt. „Wykonanie bud etu pa stwa przez MON
w cz ci 29 – Obrona Narodowa” przeprowadzone w latach 2000-2003
w zakresie działalno ci AMW,
− kontrola Nr S/01/122 pt.: „Prawidłowo gospodarowanie mieniem Skarbu
Pa stwa w latach 1999-2001 (I kwartał)” przeprowadzona w Oddziale
Terenowym Biura AMW w Szczecinie,
− kontrola Nr P/01/178 pt.: „Zagospodarowanie przez Agencj Mienia
Wojskowego mienia przej tego z resortu obrony narodowej i realizacja
zobowi za z tego tytułu wobec Ministerstwa Obrony Narodowej”, której
celem była ocena gospodarowania przez AMW mieniem Skarbu Pa stwa
przej tym z resortu obrony narodowej oraz prawidłowo ci rozlicze z tego
tytułu z Ministerstwem Obrony Narodowej,
− kontrola Nr S/04/017 pt.: „Obrót nieruchomo ciami przez AMW Oddział
Terenowy w Bydgoszczy w tym zbycia gruntu o pow. 113,8895 h”.
W wyniku wy ej wymienionych kontroli, NIK stwierdziła przede wszystkim
wyst powanie nieprawidłowo ci w takich obszarach jak:
- przygotowanie mienia do zagospodarowania,
- przestrzeganie zasad zbywania nieruchomo ci,
- funkcjonowanie kontroli wewn trznej.
W zwi zku z ustaleniami ww. kontroli NIK wnioskowała przede wszystkim o:
− przyj cie przez AMW zasad zbywania mienia przej tego z resortu obrony
narodowej oraz dokonanie analizy dotychczasowych form zagospodarowania
mienia przez AMW, zwłaszcza wnoszenia mienia do spółek, nabywania
i obejmowania udziałów i akcji w spółkach, w celu podj cia efektywnych
działa na rzecz pozyskiwania stosownych dochodów,
− gospodarowanie nieruchomo ciami w sposób zgodny z obowi zuj cymi
w tym zakresie przepisami,
− wyegzekwowanie nale no ci z tytułu dzier awy nieruchomo ci,
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Niniejsza kontrola wykazała, e AMW nie okre liła zasad zbywania
ww. mienia oraz, e niektóre Oddziały Terenowe Biura AMW gospodarowały
nieruchomo ciami w sposób niezgodny z obowi zuj cymi przepisami
i nie egzekwowały nale no ci z tytułu dzier awy nieruchomo ci.
Identyfikacja obszarów ryzyka i okre lenie progów istotno ci
Na podstawie ustale z poprzednich kontroli NIK oraz w zwi zku z licznymi
informacjami i komentarzami prasowymi uznano, e prawdopodobie stwo
wyst pienia nieprawidłowo ci mogło dotyczy nast puj cych obszarów
działalno ci AMW:
− wyboru trybu zbywania nieruchomo ci,
− wyboru spółki, do której wnoszono nieruchomo w formie aportu,
− przeprowadzania post powa przetargowych na zbycie nieruchomo ci,
− zbywania udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego,
− naliczania odsetek od nieterminowych płatno ci i egzekucji nale no ci,
− funkcjonowania kontroli wewn trznej.
Oceny kontrolowanej działalno ci, zgodnie ze standardami Najwy szej Izby
Kontroli, dokonano w zakresie gospodarowania przekazanymi Agencji
nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa, w tym: skuteczno ci windykacji nale no ci z
tytułu gospodarowania ww. nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa.
Ocena negatywna w zakresie gospodarowania przez AMW nieruchomo ciami
Skarbu Pa stwa wydana została w konsekwencji wyst pienia istotnych
nieprawidłowo ci co do sposobu gospodarowania nieruchomo ciami, głównie
poprzez wykonywanie praw z akcji/udziałów, które kwotowo przekroczyły 3%
ł cznej kwoty przychodów AMW z tego tytułu49.
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Najwy sza Izba Kontroli, działaj c w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,
zasi gała informacji w 32 jednostkach niekontrolowanych.
Prezes AMW, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o NIK zło ył dodatkowe
wyja nienia na pi mie, dotycz ce przyczyn i okoliczno ci powstania
nieprawidłowo ci przedstawionych w protokole kontroli przeprowadzonej
w Biurze AMW.
W wyniku kontroli Najwy sza Izba Kontroli skierowała do kolejnych
Prezesów AMW (nast piły zmiany na tym stanowisku) oraz Ministra Obrony
Narodowej 10 wyst pie pokontrolnych, do których nie wniesiono zastrze e .

49

Wielko ci zało one przez NIK na etapie przygotowania kontroli
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W odpowiedzi na wyst pienia pokontrolne, NIK została poinformowana przez
kolejnych Prezesów AMW oraz Ministra Obrony Narodowej o podj tych
działaniach w celu realizacji wniosków, przede wszystkim o:
• zarz dzeniu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, dokonania przez
rzeczoznawców maj tkowych wyceny rynkowej nieruchomo ci b d cych w zasobie
AMW, a tak e planowanych do pozyskania w najbli szych latach od MON. Na tej
podstawie mo liwe b dzie opracowanie przez AMW i przedstawienie
do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej strategii anga owania powierzonego
AMW maj tku Skarbu Pa stwa,
• wprowadzeniu
nowych
zasad
sprzeda y
nieruchomo ci
pozwalaj cych
na optymalizacj uzyskiwanych przychodów,
• opracowywaniu regulaminu okre laj cego zasady zbywania mienia - przesłank
do ewentualnego wchodzenia AMW do spółek b dzie potwierdzona wiarygodna
analiza
ekonomiczna
mo liwo ci
znacz cego
powi kszenia
zwrotu
na zaanga owanym kapitale (biznesplany),
• wyst pieniu przez Prezesa AMW do Ministra Obrony Narodowej z pro ba o
skierowanie do Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów wniosku o
sporz dzenie opinii prawnej dotycz cego m.in. wykonywania przez AMW praw z
akcji/udziałów w spółkach prawa handlowego oraz zakresu stosowania ustawy o
komercjalizacji i prywatyzacji,
• wprowadzeniu zarz dzeniem Prezesa AMW „Zasad prowadzenia ewidencji
w AMW”,
• rygorystycznym przestrzeganiu przepisów dotycz cych m.in.: zasad i trybu
dokonywania odbiorów operatów szacunkowych nieruchomo ci sporz dzanych na
zlecenie AMW przez rzeczoznawców maj tkowych, sporz dzania i podawania do
publicznej wiadomo ci wykazów nieruchomo ci, zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomo ci, egzekwowania terminowej zapłaty i
oprocentowania rat z tytułu sprzeda y nieruchomo ci, wydawania decyzji o oddaniu
nieruchomo ci w trwały zarz d,
• bezwzgl dnym egzekwowaniu wykonania wszystkich postanowie zawartych
w umowach dzier awy nieruchomo ci,
• opracowaniu i wdro eniu (w całej AMW) procedur w zakresie windykacji nale no ci
oraz wprowadzeniu jednolitych zasad w zakresie naliczania odsetek od
nieterminowych płatno ci,
• zwi kszeniu skuteczno ci nadzoru funkcjonalnego nad działalno ci oddziałów
terenowych, w tym wi kszej cz stotliwo ci kontroli prowadzonych przez Zespół
Kontroli Wewn trznej AMW,
• podj ciu działa w celu rozwi zania umowy o prac z Dyrektorem i rozwi zaniu
umowy o prac z Główn Ksi gow Oddziału Terenowego Biura AMW w Gorzowie
Wielkopolskim,
• poinformowaniu w trybie art. 304 Kodeksu post powania karnego Prokuratury
Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim o usiłowaniu popełnienia przest pstwa
z art. 229 Kodeksu karnego, polegaj cego na próbie wr czenia Dyrektorowi
Oddziału Terenowego Biura AMW w Gorzowie Wielkopolskim korzy ci
maj tkowej.

Najwy sza Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze skierowała
do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomienie
o popełnieniu przest pstwa przez 2 osoby. W zwi zku z zarzutami
dotycz cymi korupcji przy gospodarowaniu mieniem AMW, w połowie
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maja 2006r. Centralne Biuro ledcze zatrzymało byłego dyrektora Oddziału
Terenowego Biura AMW w Gorzowie Wlkp., a S d Rejonowy w Zielonej
Górze postanowił o zastosowaniu wobec oskar onego
rodka
zapobiegawczego w postaci trzymiesi cznego tymczasowego aresztowania.
Najwy sza Izba Kontroli została poinformowana przez Prokuratur
Okr gow w Warszawie o prowadzonym post powaniu w sprawie
nadu ycia uprawnie i niedopełnienia obowi zków przez przedstawicieli
AMW w okresie 1999 – 2004, poprzez wniesienie aportów do ró nych
podmiotów gospodarczych, a nast pnie ich sprzeda po zani onej cenie,
wyrz dzaj c w ten sposób szkod maj tkow AMW w wielkich
rozmiarach, tj. o przest pstwo z art.296 §3 kk.
Ponadto ww. Prokuratura zwróciła si do NIK o nadesłanie dokumentów
dotycz cych ujawnionych nieprawidłowo ci w gospodarowaniu mieniem
Skarbu Pa stwa przez AMW.
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Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które
przeprowadziły w nich kontrole:
Lp.
1.

Jednostka organizacyjna NIK
Departament Obrony Narodowej
i Bezpiecze stwa Wewn trznego

2.

Delegatura NIK w Bydgoszczy

3.

Delegatura NIK w Gda sku

4.

Delegatura NIK w Krakowie

5.

Delegatura NIK w Szczecinie

Jednostka kontrolowana
Biuro AMW w Warszawie
ul. Nowowiejska 26 A
00-911 Warszawa
tel. (022) 3149929
Mienie@amw.com.pl
Oddział Terenowy AMW w Warszawie
ul. Królewska 1
00-065 Warszawa
tel. (022) 3261900
Mienie@warszawa.amw.com.pl.
Oddział Terenowy AMW w Bydgoszczy
ul. Warszawska 10
85-915 Bydgoszcz
tel. (052) 3770141
3770073
Mienie@bydgoszcz.amw.com.pl.
Morski Oddział Terenowy AMW w Gdyni
ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (058) 3770141
3770073
Mienie@morski.amw.com.pl.
Oddział Terenowy AMW w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b
10-127 Olsztyn
tel.(089) 5353848
Mienie@olsztyn.amw.com.pl
Oddział Terenowy AMW w Krakowie
ul. Bosacka 13
30-965 Kraków
tel. (012) 6131443
6131288
Mienie@kraków.amw.com.pl.
Oddział Terenowy AMW w Szczecinie
ul. Kopernika 17a
70-241 Szczecin
tel. (091) 4452330
4452331
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Lp.

Jednostka organizacyjna NIK

6.

Delegatura NIK we Wrocławiu

7.

Delegatura NIK w Zielonej Górze

Zał czniki

Jednostka kontrolowana
Mienie@szczecin.amw.com.pl
Oddział Terenowy AMW we Wrocławiu
ul. Zwyci ska 14
53-033 Wrocław
tel. (071) 3661727,32,40
Mienie@wrocław.amw.com.pl
Oddział Terenowy AMW w Gorzowie
Wlkp.
ul. 11 listopada 91
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 7250200
Mienie@gorzow.amw.com.pl.
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Obszar działania Oddziałów Terenowych Biura Agencji Mienia Wojskowego
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Wykaz osób
Wojskowego:

zajmuj cych

kierownicze

stanowiska

w

Agencji

6
Mienia

a) Prezesi Agencji Mienia Wojskowego:
Maciej Maria Olex – Szczytowski

od dnia 16 grudnia 2005r.

Ireneusz Sakowski

od dnia 17 sierpnia 2005r. do dnia
15 grudnia 2005r.

Jerzy Rasilewicz

od dnia 09 listopada 2001r. do dnia
17 sierpnia 2005r.

b) zast pcy Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ds. Zagospodarowania Mienia:
Tadeusz Bałdyga

od dnia 02 stycznia 2003r.

Henryk Grobelny

od dnia 01 marca 2002r. do dnia
02 stycznia 2003r.

Otto Cymerman

od dnia 11 stycznia 1999r. do dnia
28 lutego 2002r.

c) zast pcy Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ds. Ekonomiczno-Finansowych:
Sławomir Zakrzewski

od dnia 02 sierpnia 2004r.

Mieczysław Jurek

od dnia 01 marca 2002r.

Jerzy Rasilewicz

od dnia 21 pa dziernika 1997r. do dnia
02 listopada 2001r.

d) główn Ksi gow Agencji Mienia Wojskowego od dnia 1 listopada 1998r.
jest Barbara Wawszczak.
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Wykaz organów, którym przekazano informacj o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP
6. Minister Obrony Narodowej
7. Minister Skarbu Pa stwa
8. Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewn trznych
9. Przewodnicz cy Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Pa stwowej
10.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji do Spraw Słu b Specjalnych
11.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Finansów Publicznych
12.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Gospodarki
13.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Infrastruktury
14.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
15.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Samorz du Terytorialnego i Polityki Regionalnej
17.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Skarbu Pa stwa
18.Przewodnicz cy Sejmowej Komisji Ustawodawczej
19.Przewodnicz cy Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej
20.Przewodnicz cy Senackiej Komisji Obrony Narodowej
21.Przewodnicz cy Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony rodowiska
22.Przewodnicz cy Senackiej Komisji Samorz du Terytorialnego i Administracji Pa stwowej
23.Przewodnicz cy Senackiej Komisji Ustawodawczej
24.Prezes Agencji Mienia Wojskowego
25.Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
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