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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, w brzmieniu 

obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 

o Najwyższej Izbie Kontroli2, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Zakładzie 

Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (dalej zwanym ZGN) kontrolę 

w temacie: „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gmin”. Kontrolą objęto lata 2009-2011.  

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym w dniu 

27 sierpnia 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez ZGN zadań w zakresie zarządzania 

lokalami mieszkalnymi, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w naliczaniu czynszów i wzrostu 

zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych.  

Do zadań statutowych ZGN3 należało m.in. zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób 

gminy oraz powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy, w tym m.in. zawieranie, dokonywanie zmian 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, zwanej dalej: ustawą o NIK 
2 Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm., zwana dalej: ustawą nowelizującą 
3 Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do 

Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. (ze zm.). 



i rozwiązywanie umów najmu, pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, 

w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia m.st. 

Warszawy, prowadzenie windykacji w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia zabezpieczenie przez ZGN interesów m.st. Warszawy, przy 

zawieraniu umów na najem lokali mieszkalnych. W kontrolowanym okresie wynajmowano według stanu na 

31 grudnia: w 2009 r. - 12 358, w 2010 r. - 11 796 i w 2011 r. - 11 380 lokali mieszkalnych z zasobów m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Śródmieście. Przy zawieraniu umów ZGN zobowiązywał najemców do wpłacenia kaucji 

zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu. W przypadku trzech skontrolowanych lokali4, najemcy dokonali 

wpłaty zabezpieczenia w wysokości 6 lub 8 krotnego miesięcznego czynszu, obliczonego według stawek 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy, tj. w granicach określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego5. W przypadku 

pięciu zbadanych umów6 ustalono, że ZGN wydawał lokale najemcom na podstawie protokołów zdawczo-

odbiorczych oraz sporządzał protokoły, zawierające opis stanu technicznego lokali, w tym rodzaj i stan techniczny 

instalacji i urządzeń. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia sprawowanie 

przez ZGN monitoringu uprawnień najemców lokali mieszkalnych do okresowego obniżenia stawek czynszów. 

W poszczególnych latach kontrolowanego okresu obniżką czynszu z uwagi na niskie dochody najemców, objęto 

od 6% do 7% wynajmowanych lokali mieszkalnych. Z uwagi na wartość użytkową lokalu obniżką czynszu objęto 

od 60% do 65% wszystkich lokali wynajmowanych. 

Analiza dokumentacji, dotyczącej 6 lokali mieszkalnych7 wynajmowanych osobom o niskich dochodach, 

nie wykazała nieprawidłowości. Obniżki przyznawano w wysokościach wynikających z § 9 ust. 7 załącznika nr 2 

do uchwały nr XLI/1272/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r.8 Obniżki były przyznawane na 

okres 12 miesięcy (zgodnie z § 9 ust. 3 ww. załącznika). W przypadku przyznania obniżki na kolejny okres 

przeprowadzano pełną procedurę rozpatrzenia wniosku najemcy w przedmiotowym zakresie. Najemcy składali 

wniosek oraz deklaracje i zaświadczenia na okoliczność udokumentowania wysokości dochodów. Wnioski 

rozpatrywała komisja, której czynności dokumentowano na „Formularzach oceny wniosków o przyznanie obniżki 

naliczonego czynszu”. 

W toku kontroli 5 budynków, doposażonych w latach 2009-2011 w instalację centralną ciepłej wody 

stwierdzono zwłokę w naliczeniu nowej stawki czynszu z uwagi na wzrost wartości użytkowej lokali w dwóch 

                                                           
4 Wynajętych na podstawie umów o nr: 141/10, 28/09, 262/11 
5 Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm., zwana dalej: ustawą o ochronie praw lokatorów 
6 Kontrolą objęto umowy o nr: 368/10, 141/10, 28/09, 262/11, 523/11. 
7 ul. Freta 20/24 m 8, ul. Złota 7 m 12, ul. Solec 103 m 9/10, Krakowskie Przedmieście 16/18 m 39/40, ul. Krucza 17 m 10, 

ul. Natolińska 2 m 79a 
8 W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy 

na lata 2008-2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 188, poz. 6785 ze zm.) 



budynkach9. 5% obniżkę zlikwidowano po 1 lub 5 miesiącach od momentu wzrostu wartości użytkowej lokali, nie 

naliczając kwoty 276,54 zł. W toku kontroli NIK dokonano naliczenia najemcom kwot należnych. W pozostałych 

trzech budynkach10, wszystkim najemcom zniesiono 5% obniżkę czynszu, od miesiąca w którym ustała 

przesłanka do jej stosowania. 

ZGN monitorował płatności z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz podejmował działania windykacyjne. 

Zgodnie z postanowieniami §4, obowiązującej w kontrolowanym okresie, „Instrukcji Postępowania 

Windykacyjnego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy11, 

monitoring płatności najemców obejmował comiesięczne sporządzanie raportów windykacyjnych wraz z listą 

zadłużonych. Raporty zawierały m.in. informację o krotności zadłużenia powyżej 1, 2, 3 i 6 miesięcy. Do 

raportów załączano listę zadłużonych z informacją osoby prowadzącej czynności windykacyjne, odnośnie 

podjętych działań. Sprawdzano przesłanki do wypowiedzenia stosunku najmu z tytułu zwłoki z zapłatą czynszu 

lub innych opłat za używanie lokalu, na postawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.  

W latach 2009-2011 na podstawie ww. art. 11 ust.2 pkt 2, z powodu zadłużenia wypowiedziano 549 

umów. W 5 badanych przypadkach12, gdy po skutecznym wypowiedzeniu umowy najmu, osoby zajmowały lokal 

mieszkalny bez tytułu prawnego, ZGN naliczał odszkodowanie, o którym w art. 18 ust.1 i 2 ustawy o ochronie 

praw lokatorów.  

 Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na wzrost zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych, pomimo 

podejmowanych działań windykacyjnych. Zadłużenie najemców wg stanu na 1 stycznia 2009 r. wynosiło 

27 048 tys. zł i wzrosło do 49 824 tys. zł na koniec 2011 r., tj. o 22 776 tys. zł (o 84%).  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  

1. Stosowanie obniżek stawek czynszu odpowiednio do wartość użytkowej lokali.  

2. Kontynuowanie działań na rzecz zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. 

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 

1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., 

w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

                                                           
9 ul. Waryńskiego 26 (4 lokale): obniżkę zlikwidowano od 01.12.2009 r. zamiast od 01.07.2009 r., Al. Solidarności 78A 

(9 lokali): obniżkę zlikwidowano od 01.02.2009 r. zamiast od 01.01.2009 r.  
10 Freta 44/46 (4 lokale), Krakowskie Przedmieście 12 (6 lokali), Nowy Świat 45 (4 lokale) 
11 Zarządzenie Dyrektora ZGN: nr 9/2007 z 29 czerwca 2007 r. (obowiązywała do 19 kwietnia 2009 r.), nr 6/2009 

z 20 kwietnia 2009 r. (obowiązywała od 20 kwietnia 2009 r. do 6 grudnia 2011 r.), nr 43/2011 z 7 grudnia 2011 r. 

(obowiązywała od 7 grudnia 2011 r.); 
12 Wypowiedziane umowy na najem lokali mieszkalnych: ul. Lipowa 1A m 5, ul. Oboźna 11 m 5, ul. Nowolipie 7 m 32,  ul. 29 -

 Listopada 3 m 13, ul. Ludna 9 m 26. 



pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie 

umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 

1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, 

liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 


