
 
 
 

 
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa 
T +48 22 444 50 00, F +48 22 444 57 93 

nik@nik.gov.pl 
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 

 

 
  
 
KAP.410.001.04.2021 

 
 

Ewa Madej-Popiel 
Dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej 
ul. Powsińska 69/71 
02-903 Warszawa 

 
 
 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
P/21/001 Wykonanie planu finansowego w 2020 r. w Centrum Obsługi Administracji Rządowej  
 

mailto:nik@nik.gov.pl


 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne  

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa  
(dalej COAR lub Centrum) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Madej-Popiel, Dyrektor COAR, od 18 lutego 2019 r., poprzednio Gadomski Andrzej (od 
5 czerwca 2018 r. do 12 lutego 2019 r.), Anna Tyniec (od 2 czerwca 2016 r. do 4 czerwca 
2018 r.)  

 (dowód: akta kontroli str. 2318-2323) 

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Administracji Publicznej 

Kontroler Maciej Bukowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr KAP/17/2021 z 12 stycznia 
2021 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania w 2020 r. planu finansowego Centrum 
Obsługi Administracji Rządowej, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności podejmowanych działań.  

Ocenie podlegały w szczególności:  

- planowanie i realizacja przychodów Centrum, 
- planowanie i wykonanie kosztów i wydatków majątkowych oraz efekty realizowanych 

zadań, w tym stopień ich realizacji, 
- wykorzystanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa, 
- gospodarowanie wolnymi środkami, 
- sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań za IV kwartał 

2020 r. w zakresie operacji finansowych, 
- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Podstawą sformułowania oceny wymienionych wyżej obszarów były ustalenia dokonane 
w wyniku następujących działań kontrolnych: 

- analizy wykonania planu przychodów Centrum,  
- analizy porównawczej cen wybranych usług świadczonych przez COAR dla Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów (dalej KPRM, Kancelaria) i dla innych podmiotów 
zewnętrznych,  

- analizy wybranych spraw w zakresie skuteczności dochodzenia zaległości od dłużników 
COAR, 

- analizy realizacji kosztów,  
- szczegółowej analizy wybranej próby kosztów i wydatków majątkowych, 
- analizy efektów realizowanych zadań, 
- analizy wybranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
- analizy przyznania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa, 
- analizy wykonania wskaźników stopnia realizacji celów w budżecie zadaniowym,  
- analizy gospodarowania wolnymi środkami, 
- analizy prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań 

w zakresie operacji finansowych, 

                                                      
1   Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej ustawa o NIK. 

Cel kontroli  

 Zakres kontroli  
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- analizy stosowanych instrumentów kontroli zarządczej, dotyczących sporządzania 
sprawozdań. 

Opis ustaleń kontrolnych przedstawiono w części IV. Opis ustalonego stanu faktycznego 
oraz oceny cząstkowe kontrolowanej działalności. 

III.  Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego na 2020 r. 
Centrum Obsługi Administracji Rządowej.  

Centrum prawidłowo zrealizowało plan przychodów i koszów oraz gospodarowało wolnymi 
środkami. Terminowo sporządziło sprawozdania Rb-40, Rb-Z, Rb-N i Rb-BZ2 na podstawie 
danych wynikających z ewidencji księgowej. Centrum wykorzystało dotację celową 
z budżetu państwa zgodnie z przeznaczeniem na realizację pięciu zadań oraz poprawnie 
i terminowo ją rozliczyło, a niewykorzystane środki zwróciło do KPRM. Centrum wykonywało 
zadania na rzecz organu nadzorującego (KPRM) na poziomie przez niego akceptowanym. 

W toku opisanych powyżej działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które 
polegały na: 

 nierzetelnym działaniu na rzecz odzyskania należności polegającym na 
niesporządzaniu na bieżąco wezwań do zapłaty oraz podjęciu, wobec jednego 
z dłużników działań egzekucyjnych ze znaczną zwłoką; 

 zawarciu w porozumieniu o rozłożeniu płatności na raty, niespójnych danych 
dotyczących miesięcy, których miały dotyczyć płatności; 

 nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BIP) 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego (tj. ponad 5 miesięcy po wymaganym 
terminie), co było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych3 (dalej Pzp); 

 nieujęciu w umowach na roboty budowane zasad zawierania umów o podwykonawstwo 
z dalszymi podwykonawcami (w trzech) oraz postanowień dotyczących wysokości kar 
umownych (w jednej) z tytułu: braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany; nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o których mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 
6 i 7 Pzp; 

 nierzetelnym sporządzeniu protokołu z postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 
pn. Przebudowa i nadbudowa ogrodzenia graniczącego z Łazienkami Królewskimi na 
terenie ZA Parkowa przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pod tytułem„ Wykonanie ogrodzenia od 
strony Łazienek Królewskich w Zespole Administrowania Parkowa” (dalej wykonanie 
ogrodzenia); 

 nierzetelnym zaplanowaniu realizacji zadania pn. „Rozbiórka Hotelu Leśny” 
zgłoszonego do sfinansowania z dotacji celowej, konsekwencją czego była rezygnacja 
z realizacji tego zadania. 

Zgodnie z przyjętymi przez NIK kryteriami oceny, stwierdzone nieprawidłowości nie 
spowodowały obniżenia oceny.  

                                                      
2   W kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: 

pozytywna i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla 
negatywnej stosuje się ocenę w formie opisowej. 

3   Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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IV. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Wykonanie planu finansowego Centrum Obsługi Administracji Rządowej5 

1.1 Wykonanie planu przychodów 
Zrealizowane w 2020 r. przychody wyniosły ogółem 50 597,7 tys. zł i były niższe 
o 4 941,5 tys. zł (o 8,9%) od planu po zmianach (55 539,2 tys. zł) oraz niższe 
o 2 417,6 tys. zł (o 4,6%) od przychodów z 2019 r. Źródła i wielkość zrealizowanych 
przychodów w 2020 r. w relacji do planu oraz wykonania w 2019 r. przedstawiały się 
następująco: 

a) przychody własne z prowadzonej działalności statutowej wynosiły 45 063,5 tys. zł i były 
niższe o 4 717,9 tys. zł, tj. o 9,5% od planu po zmianach (49 781,4 tys. zł) i niższe 
o 1 217,3 tys. zł, tj. o 2,6%, niż w 2019 r. (46 280,8 tys. zł), z tego:  

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wyniosły 
4 553,2 tys. zł i były niższe o 541,8 tys. zł, tj. o 10,6% od planu po zmianach 
(5 095,0 tys. zł) i  wyższe o 857,5 tys. zł, tj. o 23,2% niż w 2019 r. (3 695,7 tys. zł). 
Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego wynikał z przeznaczenia w 2020 r. do 
wynajmowania części nieruchomości przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie; 

 wpływy z usług wyniosły 39 280,7 tys. zł i były niższe o 4 296,7 tys. zł, tj. o 9,9% od 
planu po zmianach (43 577,4 tys. zł) oraz niższe o 2 800,1 tys. zł, tj. o 6,7%, niż 
w 2019 r. (42 080,9 tys. zł). Niższe wpływy dotyczyły głównie usług świadczonych na 
rzecz KPRM, w ramach których obniżono w 2020 r. miesięczne wynagrodzenie COAR 
z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz usług przewozu; 

 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 229,6 tys. zł i były wyższe 
o 120,6 tys. zł, tj. o 10,9% od planu po zmianach (1 109,0 tys. zł) i wyższe 
o 725,4 tys. zł, tj. o 143,9% niż w 2019 r. (504,2 tys. zł). Zwiększenie było spowodowane 
m.in. sprzedażą w 2020 r. samochodów, kutra motorowego, wózków widłowych 
i akumulatorowych, maszyn poligraficznych oraz sprzętu IT; 

b) przychody z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę czterech zadań (w tym trzech 
inwestycyjnych) zrealizowano na kwotę 143,9 tys. zł, tj. 0,1% mniej od planu po zmianach;  

c) wpływy z pozostałych przychodów (do których zaliczały się głównie odsetki od depozytów 
bankowych i pozostałe dochody, które dotyczyły odsprzedaży mediów dla odbiorów) 
wyniosły 5 390,4 tys. zł i były niższe o 223,4 tys. zł, tj. o 4,0 % od planu po zmianach 
(5 613,8 tys. zł) i niższe o 1 344,2 tys. zł, tj. o 20,0 % niż w 2019 r. (6 734,6 tys. zł). Spadek 
dotyczył głównie odsetek od lokowanych środków (z uwagi na obniżenie oprocentowania 
depozytów w Banku Gospodarstwa Krajowego), wpływów z tytułu kar i odszkodowań 
wynikających z umów oraz wpływów z odsprzedaży mediów (z uwagi na niższe ich zużycie 
wywołane pracą zdalną w sytuacji pandemii).  

(dowód: akta kontroli str. 505-509, 531-532, 905-1189, 2126-2130, 2143-2149, 2202-2205, 
2318-2323) 

Centrum w 2020 r. odnotowało stratę netto - minus 2 278,0 tys. zł. Strata była wyższa 
o 1 385,7 tys. zł, tj. o 155,3% niż w 2019 r. (minus 892,2 tys. zł) i niższa o 393,5 tys. zł, 
tj. o 14,7% od planu po zmianach ( minus 2 671,5 tys. zł). 
Dyrektor COAR podała, m.in., że „(…)Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód 
z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma 
możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po 
sobie następujących pięciu lat podatkowych. W roku 2019 Centrum skorzystało 

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

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5   Badania kontrolne przeprowadzono na podstawie danych m.in. ze sprawozdania Rb-40 sporządzonego 

22 lutego 2021 r. (przed jego korektą w dniu 7 kwietnia 2021 r., przedłożoną w ostatni dzień kontroli). 

OBSZAR 

Opis stanu 

faktycznego 
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z przysługującego jednostce prawa i dokonało obniżenia podstawy opodatkowania o straty 
podatkowe z lat ubiegłych [2014 rok podatkowy]. Analogicznie postąpi w roku 2020, przy 
czym podkreślam, że kalkulacja podstawy opodatkowania na dzień 31.12.2020 r. nie 
została jeszcze ostatecznie sporządzona6. Podała ponadto, że strata nie zagraża realizacji 
celów statutowych COAR. W latach ubiegłych wystąpiła tendencja malejąca straty 
bilansowej (tj. w 2017 r. minus 1 565,1 tys. zł, w 2018 r. minus 992,8 tys. zł, w 2019 r. minus 
892,2 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 2318-2323) 

Przychody z gospodarowania wolnymi środkami w 2020 r. wyniosły 335,7 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 252, 253, 259, 265, 505, 508, 509, 2126, 2127) 

Należności COAR na koniec 2020 r.7 wyniosły 2 582,2 tys. zł (głównie z tytułu usług 
poligraficznych, refakturowania mediów, sprzedaży paliw, wynajmu pomieszczeń oraz 
przeprowadzania zamówień publicznych) i w porównaniu do 2019 r. (1 539,2 tys. zł) były 
wyższe o 1 042,9 tys. zł, tj. o 67,8%. Wzrost wynikał głównie, jak podała Dyrektor COAR, 
z rozliczenia w grudniu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za okres 2020 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 327, 330, 331, 433, 434, 639-740, 975-1131, 2126, 2127, 2252)  

Zaległości na koniec 2020 r. wyniosły 457,0 tys. zł (od 43 dłużników8) i były niższe 
o 82,0 tys. zł, tj. o 15,2% w porównaniu do stanu na koniec 2019 r. Zaległości dotyczyły 
głównie: wynajmu pomieszczeń (215,5 tys. zł), refakturowania mediów (101,6 tys. zł) oraz 
sprzedaży usług poligraficznych (88,6 tys. zł).  
Szczegółowym badaniem objęto prawidłowość egzekwowana zaległości od trzech 
dłużników9 (15 niezapłaconych faktur na kwotę łączną 151,4 tys. zł). Centrum prowadziło 
kontrolę terminów przedawnienia należności oraz kontrolę terminowości zapłaty należności, 
jednakże w przypadku jednego z dłużników stwierdzono nierzetelne działania w zakresie 
dochodzenia należności, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 327-465, 539-547, 639-740, 2195-2201, 2218-2251, 2310-2312, 
2315, 2318-2323) 

W 2020 r. w COAR nie wystąpiły przypadki odraczania lub umarzania należności. 
Rozłożono na raty należności na łączną kwotę 166,0 tys. zł czterech kontrahentów, 
z których do szczegółowego badania wybrano należność od najemcy nieruchomości 
w kwocie 88,7 tys. zł. Ustalono, że na podstawie porozumienia z 13 maja 2020 r. (wniosek 
dłużnika z 6 kwietnia 2020 r.10) Centrum rozłożyło należność z tytułu opłat czynszowych na 
raty płatne przez 12 kolejnych miesięcy. W porozumieniu nieprawidłowo określono miesiące 
płatności, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 2126, 2127, 2131-2133, 2207, 2208, 2318-2323) 

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

                                                      
6   Wyjaśnienia z 23 marca 2021 r. 
7   Stan wg. sprawozdania Rb-40 na 22 lutego 2021 r.  
8   Na liczbę 43 dłużników składało się 28 dłużników z okresu funkcjonowania COAR (185,4 tys. zł), pięciu 

dłużników z okresu funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych, dalej CUW (61,7 tys. zł) i 10 dłużników 
(209,9 tys. zł) z okres wcześniejszego.  

9   Do kontroli przyjęto trzech dłużników: dłużnik nr 1 (jedna faktura nr 2013/DPZ45/00084 na kwotę 
14 698,50 zł z 2013 r.), dłużnik nr 2 (11 faktur z 2007 r. na łączną kwotę 77 605,50 zł o nr: 
2007/FV09C/0015, 2007/FV09C/0017, 2007/FV09C/0018, 2007/FV09C/0021, 2007/FV09C/0022 
z 20/11/2007, 2007/FV09K/0015, 2007/FV09K/0017, 2007/FV09K/0019, 2007/FV09K/0021, 
2007/FV09K/0022) oraz dłużnik nr 3 (trzy faktury na łączną kwotę 56 166 zł z 2017 r. o nr: 
2017/DPZ45/00121, skorygowana 2017/DPK45/0004, 2017/DPZ45/00148, 2017/DPZ45/00151).  

10  We wniosku m.in. powołano się na wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, powodowanego pandemią 
korona-wirusa SARS-CoV-2, wskazując, że klienci znacznie ograniczyli korzystanie z usług najemcy, co 
spowodowało spadek przychodów na poziomie 40%, znajdujący potwierdzenie na rynku motoryzacyjnym, 
który odnotował podobną stratę. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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1) W COAR nierzetelnie dochodzono zaległości dotyczącej usługi poligraficznej na kwotę 
14 698,50 zł (faktura nr 2013/DPZ45/00084), której termin zapłaty upłynął 1 kwietnia 
2013 r.11  

Po pierwszym bezskutecznym wezwaniu dłużnika do zapłaty z 22 kwietnia 2013 r., 
dalsze działania były podejmowane ze znaczną zwłoką. Dwa ponowne wezwania (także 
bezskuteczne) wysłano 8 sierpnia 2013 r. i 21 stycznia 2014 r., a pozew w postępowaniu 
nakazowym sporządzono dopiero w 29 kwietnia 2014 r. (tj. prawie 13 miesięcy od 
terminu zapłaty wskazanego na fakturze). 

W wyjaśnieniach Dyrektor COAR podała m.in., że nie jest w stanie podać przyczyn, ale 
„do stycznia 2014 r. windykacja wierzytelności w zakresie działalności poligraficznej 
pozostawała w gestii komórki organizacyjnej, wezwania do zapłaty … procedował 
ówczesny Wydział Wydawnictw i Poligrafii. Osoby te nie pracują”. „Wezwanie do zapłaty 
z 21 stycznia 2014 r. przygotowywał już Wydział Księgowości CUW”.  

Na skutek pozwu (którego COAR nie przedłożyło do kontroli) Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy wydał 17 czerwca 2014 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 
(sygn. akt IX GNc 5296/14), ale dopiero 22 maja 2017 r., po ponad czterech latach, 
COAR złożyło wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Powodem zwłoki 
było zagubienie oryginału nakazu zapłaty z 17 czerwca 2014 r. z tytułem wykonalności, 
co uniemożliwiło podjęcie działań egzekucyjnych. Dopiero 25 stycznia 2017 r. COAR 
zwróciło się do sądu z wnioskiem o ponowne wydanie tytułu wykonalności, wskazując 
m.in., że „tytuł wykonawczy został doręczony ówczesnemu pełnomocnikowi CUW, nigdy 
nie został złożony przed żadnym organem egzekucyjnym w celu wyegzekwowania 
należności nim objętych. Natomiast jego zaginięcie zostało wykryte w lutym 2016 r. 
podczas przekazywania akt przedmiotowej sprawy nowo ustanowionemu 
pełnomocnikowi wierzyciela”. Sąd postanowieniem z 19 kwietnia 2017 r. (IXGCo131/17) 
wydał ponownie tytuł wykonawczy w miejsce utraconego (klauzulę wykonalności nadano 
11 maja 2017 r.). Komornik w postępowaniu egzekucyjnym odzyskał z należności 
jedynie 87,03 zł. Postępowanie, z powodu bezskuteczności egzekucji spowodowanej 
brakiem majątku oraz innego postępowania komorniczego, zostało 9 maja 2018 r. 
umorzone. Kolejne postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte na wniosek COAR 
z grudnia 2020 r. Aktualnie do zapłaty pozostaje 14 611,47 zł.  

W wyjaśnieniach Dyrektor COAR podała m.in., że „Centrum nie jest znana przyczyna 
utracenia oryginału nakazu zapłaty - z dokumentów informacja ta nie wynika, a osoby 
prowadzące wówczas obsługę prawną COAR nie świadczą obecnie tych usług na rzecz 
Centrum”. „Między wydaniem nakazy zapłaty, a nadaniem klauzuli wykonalności minął 
niemal 1 rok i 3 miesiące. Nie jestem w stanie wskazać przyczyn takiego stanu rzeczy, 
niemniej jeżeli wystąpienie o klauzulę wykonalności po niemal roku było skutkiem 
niedopilnowania sprawy przez (radcę prawnego) K., to wówczas stanowiłoby to zwłokę 
wynoszącą około 1 roku”. Dyrektor podała m.in., że „po ustaleniach i dokładnym 
zbadaniu sprawy w okresie październik-grudzień 2016 roku, okazało się, że sprawa nie 
była przekazana do egzekucji, informacje przekazywane przez Kancelarię były błędne”.  
Zdaniem NIK, nierzetelne działania (opieszałość, zagubienie dokumentów, podawanie 
błędnych informacji) spowodowały, że działania egzekucyjne mogły zostać wszczęte 
dopiero kilka lat po powstaniu zaległości.  

 (dowód: akta kontroli str. 327, 328, 330, 343, 433, 453, 454, 539-547, 639-740, 2218, 
2229-2233, 2310-2312, 2315, 2318-2323) 

2) W porozumieniu nr COAR/136/2020 z 13 maja 2020 r. o rozłożeniu płatności na raty, 
zawarto niespójne postanowienia dotyczące miesięcy, których mają dotyczyć płatności 
na raty. W § 2 porozumienia podano m.in., że „wynajmujący wyraża zgodę na 
odroczenie terminu płatności części należności za miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec 
2020 r. wynikające z umowy najmu”, natomiast w § 2 ust. 1 dotyczącym płatności 
wskazano inny okres, tj. „faktury za miesiące maj, czerwiec, lipiec 2020 r.”. Pomimo tej 

                                                      
11  Zaległość powstała w 2013 r. w okresie funkcjonowania CUW i wykazano ją w sprawozdaniu Rb-N za 

2020 r.  
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nieścisłości treść porozumienia została zaakceptowana bez uwag, co NIK ocenia jako 
nierzetelność.  

Kierownik Zespołu „Powsińska” w Wydziale Administrowania podał m.in., „że procedura 
zmierzająca do zawarcia porozumienia została zainicjowana przez Najemcę pod koniec 
marca i miała dotyczyć trzech kolejno po sobie następujących okresów rozliczeniowych 
począwszy od kwietnia do czerwca 2020 r. Z powodu okoliczności, że finalne 
porozumienie uzgodniono w pierwszej połowie maja 2020 r., dlatego zgodnie z intencją 
porozumienia obejmującego trzy bezpośrednio następujące po sobie miesiące, mogło 
ono dotyczyć właśnie maja, czerwca i lipca 2020 r. Korygując wcześniej przygotowaną 
treść porozumienia przeoczyłem - i tym samym nie skorygowałem - w tym zakresie 
niespójności w zdaniu pierwszym w zakresie nazw miesięcy obejmujących 
porozumienie”.  

W trakcie kontroli (18 marca 2021 r.) zawarto aneks do porozumienia, którym 
skorygowano ww. postanowienia o rozłożeniu płatności na raty płatności.  

(dowód: akta kontroli str. 2131-2133, 2318-2323) 

1.2 Wykonanie planu kosztów  

Koszty COAR w 2020 r.12 wyniosły 52 875,7 tys. zł. Były one niższe o 5 335,0 tys. zł, 
tj. o 9,2% od planu po zmianach i niższe o 1 031,9 tys. zł (tj. o 1,9 %) w stosunku do 2019 r. 
(53 907,6 tys. zł).  

Największy udział w strukturze kosztów COAR miały: koszty wynagrodzeń (24 118,5 tys. zł) 
i składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy (4 432,2 tys. zł), koszty zakupu 
materiałów i energii (10 573,7 tys. zł), koszty usług obcych (7 686,5 tys. zł) oraz pozostałe 
koszty funkcjonowania13 (2 292,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 905-1131, 2318-2323) 

Niższe niż planowano koszty funkcjonowania w 2020 r. dotyczyły, jak podała Dyrektor 
COAR, głównie: 

 usług obcych (mniej o 1 904,3 tys. zł) z powodu ograniczeń zapotrzebowania na usługi 
pozostałe (usługi wykonania ekspertyz, usługi pralniczej, usługi oprawy muzycznej 
imprez, prowizji od rezerwacji w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku) oraz mniejszej 
liczby organizowanych i obsługiwanych wydarzeń;  

 zakupu żywności i energii elektrycznej (mniej o 1 875,3 tys. zł) w związku 
z ograniczeniem funkcjonowania branży gastronomicznej i hotelowej w czasie pandemii; 

 usług remontowych (mniej o 690,3 tys. zł) z powodu zmniejszenia zakresu prac 
remontowych, mniejszej ilości dokonanych przeglądów i napraw pojazdów służbowych 
oraz zmniejszenia ilości napraw maszyn i urządzeń w czasie pandemii. 

 (dowód: akta kontroli str. 531, 533-535, 538, 901-1131, 2143, 2165-2179, 2318-2323)  

Koszty wynagrodzeń w COAR w 2020 r. wyniosły 24 118,5 tys. zł i były niższe 
o 357,5 tys. zł, tj. o 1,5% od planu po zmianach (24 476,0 tys. zł) oraz wyższe 
w porównaniu do 2019 r. (23 483,1 tys. zł) o 635,4 tys. zł, tj. o 2,7%, z tego: 

 koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 23 907,8 tys. zł i były niższe o 332,2 tys. zł, 
tj. o 1,4% od planu po zmianach (24 240,0 tys. zł) oraz wyższe o 610,5 tys. zł, tj. o 2,6%, 
niż w 2019 r.;  

 koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 210,7 tys. zł i były niższe o 25,3 tys. zł, 
tj. o 10,7% od planu po zmianach (236,0 tys. zł) oraz wyższe o 24,9 tys. zł, tj. o 13,4%, 
niż w 2019 r. 

                                                      
12  Wyłącznie koszty funkcjonowania. Nie planowano kosztów realizacji zadań (według szczegółowości 

określonej w planie finansowych COAR na 2020 r.). 
13  W tym m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podróże służbowe, 

różne opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS), koszty 
postępowania sądowego. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Przeciętne zatrudnienie w COAR w 2020 r. wyniosło 375 osób14 (365 etatów) i było niższe 
o pięć osób (sześć etatów) w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2019 r.  

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. było spowodowane, jak 
wyjaśniła Dyrektor COAR, odłożeniem w czasie obsadzenia pojawiających się w trakcie 
roku wakatów w Wydziale Administrowania Siedzibą Kancelarii m.in. na stanowiskach 
rzemieślników i pracowników gospodarczych z powodu mniejszego zapotrzebowania na 
świadczenie usług podczas pandemii i pracy zdalnej w Kancelarii.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło 5 312,84 zł (wg. etatów 
5 450,03 zł) i było wyższe o 4,0% (wg. etatów o 4,4%) od przeciętnego wynagrodzenia 
w 2019 r. (5 109,06 zł, wg. etatów 5 221,03 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 19-22, 90-92, 229-251, 531, 533, 916-1131, 2143, 2162-2164, 
2310-2312, 2318-2323)  

Szczegółowym badaniem – pod kątem prawidłowości – objęto koszty COAR w kwocie 
2 547,7 tys. zł, które stanowiły 4,8% kosztów COAR w 2020 r.15 Doboru próby kosztów 
dokonano na podstawie wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów 
księgowych (z wyłączeniem kosztów amortyzacji, kosztów wynagrodzeń osobowych 
i pochodnych, odpisu na ZFŚS). Próba wylosowana metodą monetarną (MUS – 
z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wartości) spośród 2 620 zapisów księgowych 
na łączną kwotę 16 432,9 tys. zł (tj. 31,1% z ogółu kosztów), wyniosła 41 zapisów16 na 
łączną kwotę netto 2 471,0 tys. zł (brutto 2 729,0 tys. zł). Celowo (według osądu kontrolera) 
dobrano sześć zapisów na kwotę netto 76,7 tys. zł (brutto 94,4 tys. zł).  

 (dowód: akta kontroli str. 19-21, 187-202, 280, 281, 1540-1615, 2310, 2311, 2316, 2317) 

Badaniem kontrolnym objęto prawidłowość stosowania procedur określonych w Pzp 
w odniesieniu do jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość brutto wynosiła 
2 323,4 tys. zł (netto 1 889 tys. zł), co stanowiło 39,8% z ogółu wydatków majątkowych 
w 2020 r.17 Ponadto badaniem objęto jedno zamówienie o wartości nieprzekraczającej 
30 tys. euro18. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1539, 2310, 2311, 2316) 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że koszty były ponoszone zgodnie 
z planem finansowym jednostki oraz umowami na zakup usług i dostaw służących realizacji 
celów COAR oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Badanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego i w zakresie stosowania procedur 
wewnętrznych COAR oraz określonych w Pzp wykazało, że:  

- wyboru wykonawcy zamówienia na wykonanie okresowego przeglądu klimatyzacji 
i wentylacji o wartości poniżej 30,0 tys. euro dokonano prawidłowo w oparciu o wewnętrzne 
procedury19,  

- w przypadku zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia: nieterminowo 
zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w BIP, nierzetelnie 

                                                      
14  W tym kadra zarządzająca - trzy osoby i stanowiska administracyjne - 169 osób.  
15  Zbadana próba stanowiła 15,5% kosztów przyjętych do losowania. 
16  Wylosowano 45 dowodów na kwotę 2 560,5 tys. zł, z których wyłączono cztery dowodu na łączną kwotę 

89,5 tys. zł, ponieważ dotyczyły rozchodu wewnętrznego z magazynu oleju opałowego i żywności do 
Bufetów (zestawienia zbiorcze-miesięczne). 

17  Badaniem objęto postępowanie przeprowadzone w 2020 r. pn.: Przebudowa i nadbudowa ogrodzenia 
graniczącego z Łazienkami Królewskimi na terenie ZA Parkowa przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pod tytułem„ Wykonanie ogrodzenia od 
strony Łazienek Królewskich w Zespole Administrowania Parkowa” (umowa nr 2020/40/COAR z 17 lipca 
2020 r.). Środki na realizacje ww. zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.  

18  Badaniem objęto zamówienie na wykonanie okresowego przeglądu klimatyzacji i wentylacji w budynkach 
w Warszawie (umowa nr COAR/166/2020 z 4 czerwca 2020 r.) na kwotę netto 76,7 tys. zł (brutto 
94,4 tys. zł).  

19  Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora COAR z 3 września 2018 r. w sprawie nadania regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w COAR, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 tys. euro.  
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sporządzono protokół z postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego oraz nie uregulowano w umowie na roboty budowane 
wymaganych zasad określonych w Pzp (szczegółowy opis w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości).  

(dowód: akta kontroli str. 187-189, 466- 478, 1190-1615, 2310, 2311, 2316) 

Centrum w 2020 r. nie dokonywało płatności ze środków pochodzących z budżetu środków 
europejskich.  

(dowód: akta kontroli str. 19, 20, 27-36)  

W planie finansowym COAR na 2020 r. zaplanowano wydatki z dotacji celowej z budżetu 
państwa na realizację sześciu zadań, w łącznej kwocie 3 619,0 tys. zł (z tego 2 875,0 tys. zł 
na cztery zadania inwestycyjne i 744,0 tys. zł na dwa zadania bieżące w tym remonty 
w nieruchomościach stanowiących wyposażenie COAR, na powierzonym mieniu Skarbu 
Państwa).  

Umowę dotacji (nr 366/BDG/20 z 10 lipca 2020 r.) KPRM zawarła z COAR na kwotę 
3 018,9 tys. zł, tj. o 600,1 tys. zł mniej, niż zakładał plan finansowy (różnica wynikała 
z zawyżenia planu, co szczegółowo opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości), 
z czego:   
-  na Modernizację budynku STYNKA w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk (projekt 

i wykonanie) - zaplanowano kwotę 715,0 tys. zł, którą wykorzystano w całości, 

- na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji basenu 

w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku zaplanowano kwotę 161,0 tys. zł, którą 

wykorzystano w 94,4% (152,0 tys. zł), 

- na Modernizację układu technologicznego basenu w Ośrodku Wypoczynkowym 

w Łańsku  zaplanowano kwotę 109,0 tys. zł, którą wykorzystano w 99,9%, 

- na Wykonanie ogrodzenia od strony Łazienek Królewskich w ZA Parkowa zaplanowano 

kwotę 1 890,0 tys. zł, którą wykorzystano w 99,9%,  

- na Obsługę inwestycyjną ww. zadań zaplanowano 143,9 tys. zł, a wykorzystano 99,9%.  

Zadania zostały zrealizowane, a dotację wykorzystano w kwocie 3 008,8 tys. zł, co 
stanowiło 99,7% planu po zmianach. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 
10,1 tys. zł została zwrócona do KPRM (zwroty 2 października i 30 grudnia 2020 r.). 
Centrum przedłożyło 31 grudnia 2020 r. rozliczenie rzeczowo finansowe dotacji celowej do 
KPRM, które zostało zaakceptowane przez Szefa KPRM (pismo z 11 lutego 2021 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 6, 16-18, 976-1000, 1616-2092, 2310, 2311, 2314, 2318-
2323) 

Wydatki majątkowe w 2020 r. wyniosły 5 834,7 tys. zł20 i były niższe o 765,3 tys. zł, 
tj. o 11,6% od planu po zmianach (6 600,0 tys. zł) oraz niższe o 2 894,3 tys. zł, tj. o 33,2% 
od  planu pierwotnego (8 729,0 tys. zł). W porównaniu do 2019 r. wydatki te były wyższe 
o 3 982,6 tys. zł, tj. o 215 %. W efekcie, oprócz zadań zrealizowanych środkami z dotacji 
celowej zrealizowano:  

 wymianę wewnętrznego rurociągu wodociągowego – Powsińska (99,7 tys. zł), 

 zakup 15 samochodów (2 301,2 tys. zł), zestawu bezprzewodowych mikrofonów 
mobilnych (118,6 tys. zł), macierzy dyskowej (90,4 tys. zł). 

W 2020 r. nie zrealizowano: 

 zadania Modernizacja ścieżki spacerowej wzdłuż jeziora (od Finki 1 do Finki 4) OW 
Łańsk oraz Przebudowa pomostów zlokalizowanych przed budynkiem Puszcza – 
z powodu pandemii i zmniejszonego ruch w Ośrodku (planowano 490,0 tys. zł); 

 zadania Odtworzenie elewacji od strony "N" - Willa nr 1, modernizacja i uszczelnienie 
tarasu z powodu włączenia zadania do innego projektu pn. „Zwiększenie efektywności 

                                                      
20  Środki na wydatki majątkowe ujęte w Rb-40 za IV kwartał 2020 r. z 22 lutego 2021 r. wyniosły 

5 834,7 tys. zł. 
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energetycznej budynków administracji rządowej”, współfinansowanego ze środków 
POIiŚ, które zostanie zrealizowane do 2023 r. (planowano 200,0 tys. zł); 

 zadania Przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych związanych z podziałem 
budynku hotelowego ZA Parkowa – z powodu długotrwałego przebiegu prac 
projektowych (planowano 80,0 tys. zł); 

 zadania Modernizacja elementów ogrodzenia wzdłuż ul. Sulkiewicza w części 
stanowiącej majątek COAR - z powodu niezrealizowanie zadania przez nierzetelnego 
wykonawcę wyłonionego w przetargu publicznym (planowano 50,0 tys. zł);  

 zakupu automatycznej myjni samochodowej - z powodu złożenia przez potencjalnych 
wykonawców ofert, które przekraczały budżet na inwestycję (planowano 385,0 tys. zł); 

 zakupu myjki wraz z osprzętem z powodu pracy zdalnej pracowników Kancelarii 
podczas pandemii, posiadane urządzenia były wystarczające do utrzymania czystości 
w gmachu KPRM (panowano 15,0 tys. zł); 

 zakupu pieca konwekcyjno-parowego do restauracji z powodu ograniczenia 
w funkcjonowaniu restauracji i braku dużych imprez (25,0 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 489-497, 2126, 2318-2323) 

Zobowiązania Centrum na koniec 2020 r.21 wyniosły 6 095,1 tys. zł i w porównaniu do 
2019 r. (3 140,4 tys. zł) były wyższe o 2 954,9 tys. zł, tj. o 94,1%. Największy udział 
w kwocie zobowiązań ogółem miały depozyty, głównie wadia z tytułu przeprowadzonych 
postępowań, zabezpieczenia i kaucje (łącznie 1 901,0 tys. zł) i zobowiązania handlowe 
z tytułu bieżących dostaw dóbr i usług (743,6 tys. zł). Na koniec 2020 r. Centrum nie 
posiadało zobowiązań wymagalnych. W 2020 r. nie płacono także odsetek od nieterminowo 
regulowanych zobowiązań.  

(dowód: akta kontroli str. 531, 535, 633-642, 916-1131, 2143, 2187, 2188) 

W 2020 r. Centrum nie dokonywało wpłat środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 
Prezesa Rady Ministrów, o których mowa art. 65 ust 16 i 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw22.  

(dowód: akta kontroli str. 252, 253, 256) 

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

1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego23 zamieszczono w BIP z ponad 
pięciomiesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminu wskazanego w art. 95 
ust. 1 Pzp.  

COAR w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zawarło umowę 
17 lipca 2020 r., a informację o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w BIP 
dopiero 8 lutego 2021 r. (w trakcie kontroli NIK).  

Dyrektor COAR wyjaśniła m.in., że przyczyną niezamieszczenia informacji o udzieleniu 
zamówienia w BIP było niewykonanie polecenia służbowego przez młodszego 
specjalistę Wydziału Zamówień Publicznych (WZP). „Kumulacja postępowań bieżących 
oraz przygotowanie postępowań centralnych w okresie pandemii i pracy zdalnej mocno 
utrudniło komunikację wydziałową i poprzez natłok obowiązków naczelnik Wydziału nie 
sprawdziła, wykonania polecenia przez pracownika. Obecnie w Wydziale Zamówień 
Publicznych została wdrożona procedura sprawdzająca kompletność dokumentacji 

                                                      
21  Według stanu sprawozdania Rb-40 za IV kwartał 2020 r. z 22 lutego 2021 r., aktualny na dzień 31 marca 

2021 r., gdy dokonywano badania.  
22  Dz. U. poz. 568. 
23  Umowa nr 20/40/COAR na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa ogrodzenia graniczącego 

z Łazienkami Królewskimi na terenie ZA Parkowa przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pod tytułem „Wykonanie ogrodzenia od strony 
Łazienek Królewskich w Zespole Administrowania Parkowa” w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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postępowania w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy przez innego pracownika niż 
prowadzący postepowanie w celu wyeliminowania uchybień”.  

(dowód: akta kontroli str. 466, 467, 470-472, 1280-1379, 2311) 

2) Zgodnie z art. 143 d ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp umowa o roboty budowlane zawiera 
w szczególności postanowienia dotyczące:  
- zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;  
- wysokości kar umownych, z tytułu:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom,  
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany,  
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

W trzech umowach na roboty budowlane24 nie zawarto postanowień dotyczących zasad 
zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, a ponadto w jednej 
z nich25 także postanowień dotyczących kar umownych w zakresie: braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty.  

Dyrektor COAR w wyjaśnieniach podała m.in., że przyczyną nieujęcia obowiązkowych 
zapisów wynikających z art. 143 d pkt 6 i 7 Pzp była nieuwaga pracowników wydziałów 
inwestycji i remontów, zamówień publicznych i radcy prawnego spowodowana dużą 
ilością prowadzonych postępowań przetargowych i utrudnioną komunikacją 
międzywydziałową w pracy zdalnej w okresie pandemii. Dyrektor COAR dodała, że 
w najbliższym czasie Wydział Zamówień Publicznych zorganizuje szkolenie ze 
szczególnym uwzględnieniem i omówieniem stwierdzonych nieprawidłowości w toku 
kontroli NIK z obszaru zamówień publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 528-530, 1280-1288, 1775-1809, 1813, 1928-1945, 1969-2023, 
2126-2189, 2311) 

3) Nierzetelnie sporządzono protokół z postępowania przetargowego o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
Przebudowa i nadbudowa ogrodzenia graniczącego z Łazienkami Królewskimi na 
terenie ZA Parkowa przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pod tytułem „Wykonanie ogrodzenia od 
strony Łazienek Królewskich w Zespole Administrowania Parkowa”. 

W protokole podpisanym przez Dyrektora COAR 20 lipca 2020 r.:  
- w poz. 18 „Najkorzystniejsza oferta” nie wskazano ceny brutto, jaką zaproponował 

wybrany wykonawca,  

- w poz. 26 „Udzielenie zamówienia” wskazano numer umowy z wybranym wykonawcą, 
jako nr ogłoszenia. Prawidłowe dane zamieszczono w trakcie kontroli NIK.   

W wyjaśnieniach Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych podała m.in., że młodszy 
specjalista WZP nie dokonał poprawek na protokole o które wnosił główny specjalista 

                                                      
24  Umowy o nr: 2020/29/COAR z 10 czerwca 2020 r. na zadanie „Przebudowa układu technologicznego 

basenu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łańsku”; 2020/52/COAR z 2 września 2020 r. na realizacje 
zadania „Modernizacja budynku Stynka w OW Łańsk”; 2020/40/COAR z dnia 17 lipca 2020 r. na roboty 
budowlane związane z realizacją zadania „Przebudowa i nadbudowa ogrodzenia graniczącego 
z Łazienkami Królewskimi na terenie ZA Parkowa przy ul. Belwederskiej 46/50 w Warszawie wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pod tytułem „Wykonanie ogrodzenia od strony 
Łazienek Królewskich w Zespole Administrowania Parkowa”. 

25  Umowa nr 2020/40/COAR z dnia 17 lipca 2020 r. 
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WZP podczas pracy zdalnej i niepoprawiony protokół z postępowania przetargowego 
przedłożono do podpisu Dyrektor COAR. W trakcie kontroli NIK sporządzono drugi 
protokół uzupełniając go o właściwe dane. 

(dowód: akta kontroli str. 473, 1280-1314, 1969, 2311) 

4) Nierzetelnie zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbiórka Hotelu Leśny” zgłoszonego 
do sfinansowania z dotacji celowej kwotą 600,0 tys. zł. Centrum na etapie planowania 
i typowania przedsięwzięć do sfinansowania z dotacji celowej w grudniu 2019 r. nie 
uwzględniło w kosztorysie przeniesienia infrastruktury telefonii komórkowej (m.in. 
przeniesienie masztu znajdującego się na dachu hotelu i wyniesienie światłowodów) 
które jest planowane na czerwiec 2021 r. Ze względu na przewidywany termin 
zakończenia prac poprzedzających (niezbędnych) wyburzenie budynku hotelu, 
zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2020 r.  

W wyjaśnieniach Dyrektor COAR podała m.in., że „na etapie zgłaszania zadania do 
sfinansowania z dotacji budżetowej Wydział Inwestycyjno-Remontowy bazował na 
posiadanej wiedzy o infrastrukturze teleinformatycznej występującej w obiekcie, która 
wskazywała na możliwość rozpoczęcia i zakończenia zadania w 2020, a tym samym 
sfinansowania jej ze środków dotacji. Po zweryfikowaniu posiadanej wiedzy na etapie 
uzgodnień z Wydziałem Informatyki i Teletechniki, a także po przeprowadzeniu przez 
Centrum uzgodnień z operatorami anten telefonii komórkowej (co działo się w okresie 
pierwszej fali pandemii i przekładało się na wydłużenie komunikacji i uzgodnień), 
okazało się, że planowane zadania nie mogą zostać zrealizowane w całości w 2020 r., 
dlatego odstąpiono od realizacji zadania i nie ujęto go w umowie dotacyjnej”. „Opisanie 
zadań planowanych do sfinansowania z dotacji celowej odbyło się w bardzo krótkim 
okresie grudnia 2019 r.” „Z tego względu nie było możliwe skontaktowanie się 
z Wydziałem Informatyki i Teletechniki, przeprowadzenie bardziej szczegółowych analiz 
przez Wydział Informatyki i Teletechniki”. 

Zdaniem NIK, rozbiórka została zaplanowania w grudniu 2019 r. przy niewystarczającej 
komunikacji między wydziałami COAR i operatorem telefonii komórkowej, co skutkowało 
ustaleniem niewłaściwej kolejności prac. Zadanie zostało zgłoszone do sfinansowania 
dotacją celową na 2021 r.  

(dowód: akta kontroli str. 531-533, 996-998, 1616-1677, 2143, 2159-2162, 2310, 2318-
2323) 

1.3 Gospodarowanie wolnymi środkami  

Stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. wyniósł 56 127,0 tys. zł. Lokaty terminowe 
wyniosły 4 500,0 tys. zł, lokaty nocne 51 582,3 tys. zł, gotówka w kasach 15,0 tys. zł 
i  środki na kartach płatniczych 29,7 tys. zł.  

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wolne środki COAR przekazywane były 
w zarządzanie terminowe u Ministra Finansów i w zarządzanie overnight. Średnia kwota 
lokowanych środków pieniężnych w 2020 r.26 wynosiła 58 722,6 tys. zł (najniższa – 
56 319,0 tys. zł i najwyższa – 60 026,1 tys. zł). Środki pieniężne lokowane były głównie na 
okresy: od 90 do 180 dni oraz od 181 do 270 dni. W 2020 r. zawarto łącznie 44 lokaty. 
Przychody z tytułu zagospodarowania wolnych środków w 2020 r. wyniosły 335,7 tys. zł.  

Dyrektor COAR podała m.in., że okres na jaki przekazywano wolne środki pieniężne wynikał 
z analiz stanu środków znajdujących się w dyspozycji jednostki, które nie były wydatkowane 
na wykonanie zadań oraz funkcjonowanie jednostki oraz analizy strumieni i terminów 
wpływów środków pieniężnych. Podejmując decyzję o okresie lokowania środków brano 
pod uwagę zabezpieczenie interesów finansowych Centrum, bezpieczeństwo transakcji 
oraz wskaźnik stopu zwrotu z transakcji.  

 (dowód: akta kontroli str. 19, 20, 23-46, 93-186, 976-979, 1694-1726) 

                                                      
26  Liczony na podstawie stanów środków na koniec poszczególnych miesięcy 2020 r.  
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Dyrektor wyjaśniła m.in., że Centrum działając w formie instytucji gospodarki budżetowej 
przejęło w dyspozycję i zarządzanie środki pieniężne zlikwidowanego gospodarstwa 
pomocniczego, które stanowiły zyski z działalności gospodarczej prowadzonej we 
wcześniejszych okresach. Na koniec 2019 r. środki pieniężne pozostające w dyspozycji 
Centrum stanowiły 23% ogółu aktywów jednostki. We wcześniejszych okresach 
sprawozdawczych w COAR występowały już wolne środki, które przekazywano na depozyty 
terminowe u Ministra Finansów lub depozyty overnight.  

Dyrektor dodała m.in., że na 1 stycznia 2020 r. wolne środki finansowe przekazane 
w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów wynosiły 60 420,9 tys. zł, co stanowiło 
97,2% ogółu środków pieniężnych; na 31 grudnia 2020 r. stanowił one 94,3% ogółu 
środków finansowych Centrum. Wolne środki były proporcjonalne do rocznych kosztów 
ponoszonych przez jednostkę na bieżącą działalność. Na 31 grudnia 2019 r. poziom 
środków finansowych gwarantował bezpieczeństwo finansowe jednostki, a w ślad za tym 
zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań.  

W związku z wysokim stanem oszczędności (na rachunkach bankowych) i jednoczesnym 
korzystaniu w 2020 r. ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, Dyrektor COAR 
podała, m.in. że: dotację przeznaczono na modernizację zużytej substancji nieruchomości 
będących własnością Skarbu Państwa, a w trwałym zarządzie KPRM, przekazaną COAR do 
prowadzenia działalności i służących realizacji potrzeb KPRM, a nie finansowaniu bieżących 
potrzeb COAR. Centrum nie otrzymało dotacji na finansowanie bieżącej działalności. 
Zdaniem Dyrektor COAR, otrzymana dotacja celowa nie była za wysoka względem potrzeb 
finansowych jednostki. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 20, 93-97) 
W COAR nie opracowano procedur zarządzania płynnością finansową, w tym mechanizmu 
kontroli stanu niezbędnych, wolnych środków zabezpieczających bieżące regulowanie 
zobowiązań. W wyjaśnieniach Dyrektor COAR podała m.in., że na bieżąco analizowano 
stany aktywów, długość cyklu operacyjnego, poziom zadłużenia, bieżące zobowiązania oraz 
identyfikowano źródła aktywów. Czynności tych nie dokumentowano. Na koniec rocznego 
okresu sprawozdawczego, przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dokonywano 
pomiaru: poziomu zasobów aktywów bieżących i zobowiązań bieżących zawartych 
w bilansie oraz strumieni gotówki operacyjnej rejestrowanej w rachunku przepływów 
pieniężnych. Pomiary te były dokumentowane . Kalkulowano wskaźniki płynności I, II i III 
stopnia oraz ustalano wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej. Przedmiotowe dane 
podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta badającego księgi rachunkowe Centrum za 
dany rok. 
Ponadto, Dyrektor COAR podała m.in., że „jednostka korzysta z dobrych praktyk 
operacyjnych i doświadczenia pracowników wykonujących przedmiotowe zadania. 
Zobowiązania bieżące regulowane są przy zachowana opisanych poniżej zasad.27 

 Dokumenty źródłowe, stanowiące podstawę do realizacji płatności podlegają kontroli 
merytorycznej w poszczególnych komórkach organizacyjnych, a następnie w zakresie 
powierzonych lub zleconych obowiązków kontroli formalno-rachunkowej przez 
pracownika komórki finansowo-księgowej lub upoważnionego pracownika OW Łańsk.  

 Przygotowane i skontrolowane dokumenty podlegają akceptacji przez Głównego 
Księgowego lub osobę upoważnioną, następnie zatwierdzeniu przez Dyrektora lub 
osobę upoważnioną.  

 Po zatwierdzeniu upoważniony pracownik komórki finansowo-księgowej dokonuje 
kontroli poprawności danych pierwotnie wprowadzonych do systemu finansowo-
księgowego, potwierdzając poprawność danych poprzez akceptację i zatwierdzenie 
dokumentu do przelewu w systemie finansowo-księgowym. Pracownik nie może 
dokonywać wtórnej kontroli dokumentów pierwotnie przez siebie skontrolowanych.  

 Płatności realizowane na rzecz osób prawnych, a także osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą dokonywane są w systemie podzielonej płatności. 
Zatwierdzone w systemie finansowo-księgowym przelewy stanowią podstawę do 

                                                      
27  Instrukcja regulowania płatności bezgotówkowych – zarządzenie 3/2020 zmieniające zarządzenie 21/2019.  
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stworzenia plików w formacie exportu zgodnym z wymogami banku prowadzącego 
obsługę bankową Centrum.  

 Pracownik komórki finansowo-księgowej lub upoważniony pracownik Ośrodka 
Wypoczynkowego Łańsk, tworzy z systemu finansowo-księgowego pliki płatności, 
będące interfejsem do systemu bankowości elektronicznej.  

 Upoważniony pracownik komórki finansowo-księgowej lub upoważniony pracownik OW 
Łańsk importuje przygotowane w systemie finansowo-księgowym pliki do systemu 
bankowości elektronicznej, jako przelewy pojedyncze lub zbiorcze i sprawdza zgodność 
utworzonych przelewów z kwotami wypłat. Następnie dokonuje akceptacji przelewu 
poprzez złożenie podpisu elektronicznego w systemie bankowym. Prawo do akceptacji 
przelewów mają wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora w karcie wzorów 
podpisów będące pracownikami komórki finansowo-księgowej, komórki kadrowo-
płacowej lub upoważnieni pracownicy OW Łańsk.  

 Utworzone w systemie bankowości elektronicznej pojedyncze przelewy lub utworzona 
paczka przelewów po akceptacji dokonanej przez upoważnionego pracownika, 
podlegają akceptacji i wysłaniu przez Głównego Księgowego lub osobę upoważnioną”.  

(dowód: akta kontroli str. 19, 20, 25, 26, 30-32) 

Szczegółowe badanie kosztów nie wykazało przypadków zapłaty zobowiązań po terminie 
płatności. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.4. Realizacja zadań  

Na podstawie danych wynikających z rocznego sprawozdania Rb-BZ2 z wykonania planu 
finansowego w układzie zadaniowym ustalono, że w 2020 r. w COAR realizowano jedno 
działanie 1.3.1.1. „Obsługa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów”, do którego 
przypisano wszystkie koszty poniesione w 2020 r.28  

Celem działania 1.3.1.1. było „Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów”. Dla pomiaru stopnia osiągania celu przyjęto miernik „Ocena pracy 
COAR przez organy i osoby na rzecz których działa (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – 
ocena bardzo zła, 4 ocena bardzo dobra”). Wartość miernika zaplanowano na 2020 r. na 
poziomie „>=3”)29, a osiągnięto 3,55. 

W COAR nie opracowano szczegółowego planu rzeczowo-finansowego dotyczącego 
realizacji ustawowych celów i zadań jednostki.  

Dyrektor COAR podała m.in., że „nie jesteśmy zobowiązani do opracowywania planów 
rzeczowo-finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Nasze 
podstawowe i pozostałe zadania zostały określone w statucie nadanym przez organ 
nadzorujący, w zadaniu wyznaczonym w ramach budżetu zadaniowego oraz rocznych 
umowach z KPRM na realizację ich obsługi. Celem COAR jest zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wartości mierników naszej działalności 
są analizowane, ale nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskiwane przez jednostkę 
przychody i wyniki. Zadania i zalecenia organu nadzorującego są przekazywane 
bezpośrednio Dyrekcji Centrum podczas cyklicznych spotkań zarządczych z Kierownictwem 
KPRM. Mając na uwadze powyższe informuję, że Centrum: 

 nie opracowuje planu rzeczowo-finansowego realizacji ustawowych celów i zadań 
jednostki;  

 nie opracowuje procedur oceny efektywności wykonania celów i zadań jednostki;  

 nie otrzymuje środków finansowych na realizację ww. celów i zadań w związku 
z powyższym nie stosuje mechanizmów ani narzędzi do ich zarządzania;  

                                                      
28  W ramach funkcji 1. „Zarządzanie państwem”, zadania 1.3. „Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa 

Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów”, podzadania 1.3.1. „Obsługa 
i koordynacja prac rządu”. 

29  Na końcowy wynik miernika składa się m.in.: liczba ankiet otrzymanych z KPRM, brak odpowiedzi, średnia 
uzyskana z ocen poszczególnych obszarów wskazanych w poz. 1-14 ankiety, gdzie skala ocen 1-4 oraz „x” 
- w przypadku nie korzystania z danej obsługi, uśrednione wyniki uzyskane dla każdego obszaru. 
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 nie opracowuje wewnętrznych kryteriów oceny stopnia realizacji celów i zadań”. 

Roczne sprawozdanie RB-BZ2 za 2020 r. sporządzono na właściwym formularzu, w formie 
zgodnej z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym30. Sprawozdanie to 
przekazano do KPRM 11 marca 2021 r.  

COAR w 2020 r. przedkładało KPRM comiesięczne sprawozdania z wykonania przychodów 
i kosztów narastająco za dany okres w układzie procesowym z częścią opisową, do czego 
zobowiązane zostało przez organ nadzorujący na podstawie § 16 umowy nr 591/BDG/2019 
obowiązującej w 2020 r. na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz 
świadczenie innych usług na rzecz KPRM. 

Organ nadzorujący, jak wyjaśniła Dyrektor, nie prowadził audytu w zakresie celów i zadań 
COAR. 

(282-299, 505, 513, 514, 531, 532, 542, 547, 618-628, 2126-2128, 2143, 2153-2155, 2310, 
2312, 2313, 2318-2323) 

Wysokość przychodów Centrum w 2020 r. osiągniętych w zakresie świadczeń usług dla 
KPRM wyniosła netto 33 286,2 tys. zł (VAT 6 130,2 tys. zł), co stanowiło 77,9% do ogółu 
przychodów COAR31. 

Ogólne warunki współpracy COAR z KPRM w 2020 r. określono w pięciu umowach 
głównych na usługi na rzecz organu założycielskiego, tj.: (1) zarządzanie i administrowanie 
nieruchomościami oraz świadczenie innych usług na rzecz KPRM32 (m.in. usługi 
konserwatorskie, audiowizualne, gastronomiczne, kancelaryjne, gospodarcze, sprzątanie), 
(2) świadczenie obsługi informatycznej i teletechnicznej33 (m.in. obsługa helpdesk, 
teletechniczna, bezpieczeństwo teleinformatyczne), (3) świadczenie usług poligraficznych34 
(m.in. usługi skanowania, drukowania i powielania materiałów), (4) kompleksowe 
zarządzanie i administrowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Warszawie 
przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 635 (m.in. usługi sprzątania i porządkowania, ochrony budynku, 
gospodarcze), (5) świadczeniu usług przewozu36( m.in. przewóz towarów oraz przewóz 
osób model stały polegający na dedykowaniu samochodu i dwóch zamiennie pracujących 
kierowców oraz model doraźny na podstawie zleceń kierowanych do dyspozytora z grupą 
kierowców dyspozycyjnych). Ponadto COAR administruje zasobem mieszkaniowym 
pozostającym w dyspozycji Szefa Kancelarii, służącym zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych 
uprawnionych osób37.  

Poza umowami głównymi zawarto 16 odrębnych umów, z tego: dziewięć umów na pełnienie 
funkcji inwestora zastępczego na rzecz KPRM przez COAR38, dwie umowy dotyczące 
przygotowania pomieszczeń KPRM do użytkowania39, cztery umowy dotyczące usług 
remontowych (w tym projekty budowlane)40. Poza ww. umowami z Kancelarią, zrealizowano 
w 2020 r. usługi na podstawie dwóch zleceń na organizację szkoleń dla KPRM przez OW 
Łańsk. 

                                                      
30  Dz.U. z 2020 r. poz. 704, ze zm. 
31  Dane na dzień (2 kwietnia 2021 r.) przeprowadzenia badania, które wykazano w sprawozdaniu Rb-40.  
32  Umowa nr 591/BDG/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 10 listopada 2020 r., 

nr 2 z dnia 30 listopada 2020 r. 
33  Umowa nr 569/BDG/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 1 lipca 2020 r., nr 2 

z dnia 4 września 2020 r. i nr 3 z dnia 30 listopada 2020 r. 
34  Umowa nr 575/BDG/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2020 r. 
35  Umowa nr 576/BDG/19 z dnia 24 grudnia 2019 r. 
36  Umowa nr 581/BDG/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30 listopada 2020 r. 
37  Na postawie § 34 ust. 1 Statutu zostały Centrum przeznaczone nieruchomości - budynki mieszkalne 

w Warszawie.  
38  Umowa nr 280, 348, 350, 393, 412, 528, 529, 574, 579/BGD.  
39  Umowa nr 305/BDG/20 z dnia 3 lipca 2020 r. i umowa nr 592/BDG/18 z (brak dnia) grudnia 2018 r., 

zmieniona aneksem nr 1 z marca 2019 r., nr 2 z 28 maja 2019 r., nr 3 z listopada 2019 r., nr 4 z dnia 
30 grudnia 2019 r. oraz umowa nr 305/BDG/20 z dnia 3 lipca 2020 r. 

40  M.in. umowa nr 222/BDG/20 z dnia 8 lipca 2020 r.  
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Współpraca z KPRM w 2020 r., jak podała Dyrektor przebiegała zgodnie z umowami 
regulującymi zakres i zasady tej współpracy, a także z wypracowanymi na przestrzeni lat 
dobrymi praktykami. Kontakty z organem nadzorującym, w tym bieżące ustalenia dotyczące 
realizacji usług oraz dodatkowa komunikacja np. telefoniczna lub e-mail dotycząca potrzeb 
Kancelarii, przebiegały sprawnie i profesjonalnie”. „Dobrą praktyką (…) współpracy COAR 
z KPRM są organizowane cyklicznie robocze spotkania (kilka miesięcznie), podczas których 
omawiane są zadania bieżące w poszczególnych obszarach (np. IT, inwestycyjne, itd.), stan 
ich realizacji, ustalane priorytety oraz planowane są kolejne zamierzenia. Spotkania 
ułatwiają przepływ informacji oraz służą podsumowaniu bieżących i planowanych potrzeb 
KPRM, ew. skorygowaniu sposobu realizacji usług czy dwustronnemu ustaleniu priorytetów 
na najbliższy czas. W spotkaniach uczestniczą Dyrektor Centrum wraz z Zastępcami 
i Naczelnikami odpowiednich wydziałów oraz kierownictwo Biura Dyrektora Generalnego 
KPRM”.  

Odnośnie sposobu kalkulowana cen za usługi świadczone KPRM Dyrektor COAR podała 
m.in., że „wynagrodzenie za świadczone usługi w umowach podstawowych z KPRM na rok 
2020 ustalono w oparciu o analizę kosztów usług z roku poprzedniego. Z uwagi na fakt, że 
zakres tych usług na przestrzeni roku 2019 i 2020 był podobny do opracowania kosztów 
obsługi na rok 2020 przyjęto szacowane koszty z 2019 r.”  

„Kalkulacje COAR dotyczące cen sprzedawanych KPRM usług (…) bazują na danych 
wynikowych (ewidencyjnych) za poprzednie okresy rozliczeniowe powiększonych o inflację 
oraz o planowane do realizacji dodatkowe usługi/zadania (tzn. takie, które nie były 
realizowane w roku ubiegłym (bazowym)). Propozycja umownego wynagrodzenia opierała 
się na kosztach własnych Centrum - m. in. koszty zatrudnienia (wynagrodzenia) 
pracowników, amortyzacja; zakup materiałów do świadczenia usług; koszty usług obcych 
(np. obsługa prawna, zakup usług pocztowych, kurierskich, koszt poświadczeń 
bezpieczeństwa przetwarzania informacji niejawnych itp.). Ponadto Dyrektor podała m.in., 
że „przygotowana przez COAR kalkulacja jako propozycja wynagrodzenia za swoje usługi 
była przekazywana do organu założycielskiego. Po analizie propozycji COAR, obie strony 
spotykały się w celu uzgodnienia ostatecznych warunków finansowych umów (…). Z kolei 
ustalanie cen dostawy materiałów i usług realizowanych przez podwykonawców COAR 
przeprowadza zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych”. 

Kontrolą objęto pięć faktur sprzedażowych dobranych celowo41, z tego trzy faktury na 
obsługę informatyczną KPRM (w tym obsługa zintegrowanego systemu informatycznego, 
administrowanie, hosting systemów, KPRM-raport) oraz po jednej fakturze na usługę 
transportową oraz zarządzanie nieruchomością przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 
w Warszawie. W wyniku badania ustalono, że Centrum korzystało z podwykonawców przy 
realizacji usługi zarządzania nieruchomością w zakresie usług pielęgnacji zieleni 
i sprzątania powierzchni, których udział w usłudze zarządzania nieruchomością wyniósł, jak 
podała Dyrektor COAR, odpowiednio 0,5% i 15,8%. Natomiast we własnym zakresie 
realizował obsługę informatyczną oraz usługę transportową. Dyrektor COAR dodała m.in., 
że „łączna wartość podwykonawstwa w 2020 r. wyniosła 1 373,2 tys. zł, co stanowiło 4,0% 
wartości usług realizowanych na rzecz KPRM”.  

Porównanie cen usług świadczonych przez COAR na rzec KPRM i podmiotów 
zewnętrznych, przeprowadzone na próbie 26 faktur/paragonów sprzedażowych42, wykazało 
że: 

 szkolenia/imprezy prowadzono w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku43 po cenach 
porównywanych44 dla KPRM i podmiotów zewnętrznych, natomiast pobyty prywatne 

                                                      
41   Na łączną kwotę brutto 1 834,5 tys. zł (netto 1 575,0 tys. zł). Faktury o nr: 2020/FV63B/00011, 

2020/FV63/B/00026 i 2020/FV63/B/00027; 2020/47/Z/00010 oraz 2020/F17KPRM/00032. 
42  Faktury na łączną wartość brutto 1 030,0 tys. zł, w tym 306,8 tys. zł od KPRM lub pracowników KPRM.  
43  Badanie utrudnione z uwagi na trudność w ustaleniu porównywalnych dokumentów i informacji 

pozyskiwanych z Łańska w zakresie 2020 r., który był okresem pandemii i mniej odbywało się szkoleń 
i pobytów.  

44  Na kwotę faktury składały się: nocleg, usługa gastronomiczna, wynajem sali, serwis kawowy. Ceny za usługi 
na osobę przedstawiały się następująco: usługa noclegowa (cena za pokój 1 osobowy 120-200 zł, za pokój 
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pracowników/emerytów KPRM w porównaniu do osób z zewnętrz, realizowano po 
cenach preferencyjnych45, co uregulowano w cennikach usług46 zatwierdzonych przez 
Dyrektora COAR. Dyrektor podała m.in., że podstawą do ustalenia jednostkowych cen 
była również analiza konkurencyjności branży hotelarskiej (HoReCa), tj. przegląd cen 
stosowanych przez obiekty o podobnym standardzie w woj. warmińsko-mazurskim, 
oferujące zbliżony zakres usług; 

 zarządzanie nieruchomościami (przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie), 
realizowano za jednakową stawkę zarówno dla podmiotów zewnętrznych i dla KPRM47; 

 w wycenianych indywidualnie usługach poligraficznych48 wielkość marży była 
zróżnicowana i sięgała, jak podała Dyrektor COAR, 14% i 44% dla KPRM oraz od 2,6% 
do 12% dla podmiotów zewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 21, 203-228, 301-304, 308-326, 531, 535, 2143, 2179-2187, 
2252-2309, 2318-2323) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie planu finansowego na 2020 r. 
COAR. Centrum ponosiło koszty i wydatki majątkowe na zadania statutowe, w tym 
wykorzystało dotację celową zgodnie z przeznaczeniem, którą rozliczyło w wymaganym 
terminie. Centrum prawidłowo gospodarowało wolnymi środkami Funduszu oraz 
wykonywało zadania na rzecz organu nadzorującego na poziomie przez niego 
akceptowanym. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nierzetelnego sporządzenia 
protokołu z badanego postępowania przetargowego, nieterminowego zamieszczenia w BIP 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, nierzetelnego zaplanowania jednego 
z zadań zgłoszonych do sfinansowania z dotacji celowej.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez COAR rocznych sprawozdań za 2020 r.: 

 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 2020 r. planu finansowego instytucji 
gospodarki budżetowej (Rb-40)49,  

 z wykonania planu finansowego państwowego instytucji gospodarki budżetowej 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ2)50 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2020 r.: o stanie należności 
oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)51 i o stanie zobowiązań według tytułów 
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)52.  

                                                                                                                                       
2 osobowy 60-130 zł), wyżywienie: śniadanie (bufetowe 25-30 zł), obiad (35-55 zł), kolacja (40 zł kolacja 
bufetowa -180 zł uroczyste); przerwa/serwis kawowy (15-40 zł), wynajem sali konferencyjnej (300-500 zł).  

  Dotyczy to 9 faktur sprzedażowych (w tym 2 dla KPRM): 202/38REC/159, 202/38REC/261, 2020/38REC/7, 
202/38REC18 (po korekcie 2020/38REC/1), 2020/38REC/211, 2020/38REC/220, 2020/38REC/242, 
2020/38REC/251 i 2020/38REC/209. 

45  Pobyt prywatny pracowników/emerytów KPRM, według cennika osobie uprawnionej przypadał rabat 
w wysokości 30% od ceny pokojów oraz w wysokości 50% na usługi restauracyjne. Sprawdzono sześć 
paragonów (w tym dwa dla pracowników KPRM) o nr: 554/2020, 1371/2020, 930/2020, 1394/2020, 
1603/2020, 1492/2020 – pobyty indywidualne osób w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku (pracownicy 
KPRM i pozostałe osoby).  

46  W 2020 r. obowiązywały dwa cenniki usług w OW w Łańsku z 1 lipca 2019 r. i z 20 marca 2020 r. 
47  Stawka brutto 38,05 zł za metr kwadratowy powierzchni biurowej, dotyczy to pięciu faktur (w tym jedna dot. 

KPRM) o nr: 2020/F17ZA/00020, 2020/F17ZA/00021, 2020/F17ZA/00022, nr 2020/F17ZA/00023 z dnia 
7 maja 2020 r. i nr 2020/F17KPRM/00019 z 8 maja 2020 r. za usługi kompleksowego zarządzania 
nieruchomością ul. Krucza 36/Wspólna 6 w Warszawie (dla Rządowego Centrum Legislacji, Urzędu 
Prokuratorii Generalnej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Archiwum Akt Nowych i KPRM).  

48  Usługi poligraficzne sześć faktur (w tym dwie dla KPRM) o nr: 2020/DPZ45/00045, 2020/DPZ45/00093, 
2020/DPZ45/00116, 2020/DPZ45/00018, 2020/DPZ45/00099, 2020/DPZ45/0122. 

49  Kontroli poddano sprawozdanie Rb- 40 za IV kwartał 2020 r. sporządzone i przekazane KPRM w dniu 
22 lutego 2021 r. Sprawozdanie do dnia 6 kwietnia 2021 r. nie było korygowane.  

50  Kontroli poddano sprawozdanie sporządzone i przekazane KPRM w dniu 11 marca 2021 r. 
51  Kontroli poddano sprawozdanie sporządzone i przekazane KPRM w dniu 8 lutego 2021 r. (po pierwszej 

korekcie z 9 lutego 2021 r.). 
52  Kontroli poddano sprawozdanie sporządzone i przekazane KPRM w dniu 8 lutego 2021 r. 
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Kwoty wykazane w sprawozdaniach53 były zgodne z danymi wynikającymi w ewidencji 
księgowej. Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny 
prawidłowość sporządzonych sprawozdań rocznych. Wyżej wymienione sprawozdania 
zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-
rachunkowym.  

Do dnia zakończenia kontroli (9 kwietnia 2021 r) sporządzono w COAR korekty 
następujących sprawozdań:  

 Rb-4054 w zakresie: 

 przychodów, które zwiększono o 55,2, tys. zł głównie z powodu wystawionych refaktur 
za media na najemców nieruchomości55;  

 kosztów, które zwiększono o 124,1 tys. zł z powodu wpływu dokumentów (po 
I zamknięciu) głównie dotyczących zakupu energii i usług remontowych; 

 stanu należności krótkoterminowych, który zwiększono o 73,8 tys. zł głównie z powodu 
wystawionych refaktur za media na najemców nieruchomości;  

 zobowiązań, które zwiększono o 129,6 tys. zł głównie z powodu zmiany w ujęciu faktur 
kosztowych dotyczących zakupu m.in. usług i energii w 2020 r.;  

 Rb-N (dwie korekty56), które dotyczyły pozostałych należności, z tego:  

 pierwsza dotyczyła zmiany kwalifikacji bezspornych i niewymagalnych należności 
z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym w kwocie 667,7 tys. zł oraz 
korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w kwocie 0,07 tys. zł; 

 druga dotyczyła wzrostu wartości pozostałych należności o kwotę 200,8 tys. zł głównie 
z powodu wystawionych refaktur za media na najemców nieruchomości57; 

  Rb-BZ258 zwiększając o 124,1 tys. zł wartość kosztów i o 129,6 tys. zł wartość 
zobowiązań w związku z korektą sprawozdania Rb-40. Wykonanie miernika podzadania 
1.3.1 nie uległo zmianie. 

(dowód: akta kontroli str. 618-628, 639-904, 975-1188, 2310-2312, 2318-2323) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie prawidłowość sporządzenia przez 
kontrolowaną jednostkę sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 
finansowych. Sprawozdania zostały sporządzone terminowo i prawidłowo pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym na podstawie danych wynikających z ewidencji 
księgowej.  

V. Wnioski 

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

1. Rzetelne sporządzanie protokołów z postępowań przetargowych, ujmowanie 
w umowach z wykonawcami wszystkich postanowień wymaganych przepisami Pzp 
oraz terminowe zamieszczanie w BIP informacji o udzielonych zamówieniach 
publicznych.  

                                                      
53  Badanie kontrolne zakończono 24 marca 2021 r. w oparciu o sprawozdania, które sporządzono do 11 marca 

2021 r. Nie analizowano późniejszych zmian sprawozdań i ewidencji księgowej, co może zostać objęte 
kolejną kontrolą NIK.  

54  Korekta z dnia 7 kwietnia, a przekazana 9 kwietnia 2021 r. (ostatni dzień kontroli).  
55  Pomniejszono przychody z usług o 4,0 tys. zł z powodu faktur korygujących sprzedaży usług z zamówień 

publicznych) oraz zwiększono pozostałe przychody w zakresie wpływów z różnych dochodów, głównie 
z powodu refaktur za media (w tym woda, energia elektryczna i cieplna) na najemców nieruchomości 
o 59,2 tys. zł. 

56  Pierwsza korekta z dnia 9 lutego, druga z 7 kwietnia 2021 r.(przedłożona 8 kwietnia 2021 r.).  
57  Tj. wzrostu o 171,5 tys. zł należności z tytułu dostaw towarów i usług (pkt N5.1) głównie z tytułu 

wystawionych refaktur za media (166,7 tys. zł) oraz wzrostu o 29,3 tys. zł innych należności (pkt N5.3) 
głównie z tytułu złożonego wniosku o płatności w ramach projektu Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynków w kwocie 22,8 tys. zł. 

58  Korekta z dnia 8 kwietnia 2021 r.  
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2. Rzetelne szacowanie możliwości realizacji zadań dotowanych z budżetu państwa na 
etapie ich planowania.  

3. Zinwentaryzowanie zasobów (w tym zebranie oraz uporządkowanie) dokumentów 
w sprawach należności wymagalnych powstałych przed okresem funkcjonowania 
COAR.  

VI. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie59 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora 
Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania 
zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

Warszawa, dnia          kwietnia 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontroler 
Maciej Bukowski  
Specjalista k.p. 
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Podpis 

Najwyższa Izba Kontroli 
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Dyrektor 
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Podpis 

 

                                                      
59  Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na 
ww. adres mailowy. 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania  
NIK o sposobie 

wykonania 
wniosków 

 


