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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/066 – Gospodarowanie mieniem w jednostkach wojskowych o niskim wskaźniku 
rozwinięcia 

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2016 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Marek Raczkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/62/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1) 

2. Katarzyna Kuzioła, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/65/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a (dalej: „RZI” 
lub „Zarząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk Krzysztof Kołb-Sielecki, Szef RZI1 
(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 RZI, realizując obowiązki w zakresie 
gospodarowania zarządzanymi nieruchomościami, zorganizował przeprowadzenie, 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3, 
okresowych (co najmniej raz na pięć lat) kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Prowadzone, 
w kontrolowanym okresie, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były 
zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych4.  

Sprawowano właściwy nadzór nad administrowaniem nieruchomościami przez 
Wojskowe Oddziały Gospodarcze5. Nie zapewniono jednak udziału RZI w dalszym 
protokolarnym przekazywaniu nieruchomości przez administratora do wykorzystania 
szefom jednostek wojskowych6. 

Podejmowano działania celem zagospodarowania nieruchomości zbędnych lub 
nieużytkowanych, jednakże w przypadkach sytuacji zagrożenia niedotrzymania 
planowanej daty przekazania nieruchomości (w tym z przyczyn niezawinionych 

                                                      
1 Od 23 lipca 2012 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. (dalej: „Prawo budowlane”). 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. (dalej: „Pzp”). 
5 Dalej: „WOG”. 
6 NIK przeprowadziła również kontrole: w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie, a także w dwóch jednostkach 
wojskowych podlegających właściwości RZI: 3 Batalionie Inżynieryjnym w Nisku i 21 Batalionie Dowodzenia w Rzeszowie 
(użyte dalej: sformułowanie „kontrolowane JW” odnosi się do ww. jednostek wojskowych). Ustalenia z kontroli 
przeprowadzonych w WOG i ww. JW zostały zamieszczone w odrębnych wystąpieniach pokontrolnych.  
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przez RZI) nie wnioskowano o wprowadzenie stosownych korekt do planu 
przekazywania. 

NIK zwraca uwagę, że wśród 70 obiektów nieużytkowanych7, połowa pozostaje 
niewykorzystana od ponad 8 lat (w tym kilka – od dwóch lub trzech dekad), 
natomiast RZI ponosi stałe koszty związane z tymi nieruchomościami 
(w szczególności wynikające z obciążeń podatkiem od nieruchomości). Ponadto, 
nie wszystkie zalecenia z kontroli okresowych zostały wykonane, a niektóre uwagi, 
odnoszące się do stanu technicznego obiektów, pozostają aktualne od co najmniej 
2008 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Gospodarowanie nieruchomościami 

1.1. Na dzień 1 stycznia 2014 r. RZI w Lublinie zarządzał 72 kompleksami 
wojskowymi, w tym m.in. 19 o przeznaczeniu koszarowym, 10 sztabowym, 
7 magazynowym i 4 szkoleniowym. W ramach ww. kompleksów RZI zarządzał 
1 620 budynkami o łącznej powierzchni 946 064 m2 i kubaturze 5 147 493 m3 oraz 
408 budowlami.  

Na dzień 30 czerwca 2016 r. RZI w Lublinie zarządzał 70 kompleksami, w tym m.in. 
19 o przeznaczeniu koszarowym, 10 sztabowym, 8 magazynowym 
i 4 szkoleniowym. W ramach ww. kompleksów RZI zarządzał 1 612 budynkami 
o łącznej powierzchni 942 493 m2 i kubaturze 5.123.442 m3 oraz 407 budowlami.  

Administratorami ww. kompleksów były trzy WOG (w Zamościu, Nowej Dębie 
i Rzeszowie) i Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Głównymi użytkownikami tych 
kompleksów były: jednostki wojskowe, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
Pierwszy Szpital Wojskowy w Lublinie, Przychodnia Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia.  

Kontrolowane dwie jednostki wojskowe (3 Batalion Inżynieryjny w Nisku jako główny 
użytkownik i 21 Batalion Dowodzenia w Rzeszowie) użytkowały odpowiednio 
kompleksy: w Nisku przy ul. Sandomierskiej 20 oraz w Rzeszowie przy 
ul. Dąbrowskiego 22. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-14) 

1.2. Średni ważony stopień zużycia technicznego zarządzanych przez RZI 
kompleksów wojskowych, wyliczony na podstawie ostatniego pięcioletniego 
przeglądu stanu technicznego (przeprowadzonego w 2013 r.), wynosił8: 

− dla 17 kompleksów administrowanych przez WOG w Zamościu od 3% do 55%, 
przeciętnie ok. 24%, 

− dla siedmiu kompleksów administrowanych przez WOG w Nowej Dębie od 0% 
do 34%, przeciętnie ok. 13%, 

− dla 31 kompleksów administrowanych przez WOG w Rzeszowie od 0% do 37%, 
przeciętnie ok. 19%, 

− dla 13 kompleksów administrowanych przez Bazę Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie od 0% do 30%, przeciętnie ok. 20%, 

− dla dwóch kompleksów przekazanych w bezpłatne użytkowanie 0% i 15%, 
przeciętnie 7,5%. 

                                                      
7 Według stanu na dzień 30.06.2016 r. 
8 Przeciętne ważone zużycie techniczne kompleksów wojskowych administrowanych przez dany WOG (a także obiektów 
użytkowanych przez kontrolowane JW) wyliczono dzieląc sumę wskaźników średniego ważonego zużycia technicznego 
poszczególnych kompleksów (obiektów) przez ich liczbę. 
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Potrzeby w zakresie remontów polegających na odtworzeniu elementów obiektu 
wynosiły ogółem 240 115 tys. zł, z tego dla: WOG w Zamościu – 57 702 tys. zł; 
WOG w Nowej Dębie – 1 280 tys. zł; WOG w Rzeszowie – 53 482 tys. zł; Bazy 
Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – 123 479 tys. zł; dwóch kompleksów przekazanych 
w bezpłatne użytkowanie – 4 172 tys. zł. Potrzeby remontowe, zgłaszane dla 
poszczególnych kompleksów wojskowych przez ich dowódców, wynosiły od 0 zł 
(18 kompleksów, tj. 25,75% ich liczby) do 71 195 tys. zł. 

Szacowany koszt przebudowy (modernizacji, adaptacji) przywracający współczesny 
standard wyniósł łącznie 144 735 tys. zł, z tego dla: WOG w Zamościu – 
23 661 tys. zł; WOG w Nowej Dębie – 3 900 tys. zł; WOG w Rzeszowie – 
53 961 tys. zł; Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie – 55 898 tys. zł; dwóch 
kompleksów przekazanych w bezpłatne użytkowanie – 7 315 tys. zł. Szacowane 
koszty przebudowy dla poszczególnych kompleksów wynosiły od 0 zł 
(33 kompleksy, tj. 47,14%) do 30 642 tys. zł (dotyczyło to tego samego kompleksu 
o największych potrzebach remontowych). 

Dane w ww. zakresie dla dwóch wytypowanych do kontroli jednostek wojskowych 
(dalej: „JW”), tj. 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie oraz 3 Batalionu 
Inżynieryjnego w Nisku przedstawiały się następująco: 

− średni ważony stopień zużycia technicznego poszczególnych obiektów 
użytkowanych przez te jednostki wynosił dla: JW w Rzeszowie (23 obiekty) 
od 12,24 % do 32,04% (przeciętnie 21,6%); JW w Nisku (20 obiektów) od 0% 
(dwa budynki po remoncie głównym) do 19,13% (przeciętnie 14,54%), 

− potrzeby w zakresie remontów, polegających na odtworzeniu elementów 
obiektu, wynosiły dla: JW w Nisku 780 tys. zł (dla poszczególnych obiektów 
od 0 zł, w przypadku sześciu obiektów, do 200 tys. zł); JW w Rzeszowie 
1 850 tys. zł (dla poszczególnych obiektów od 0 zł, w przypadku 10 obiektów, 
do 300 tys. zł), 

− szacowany koszt przebudowy (modernizacji, adaptacji) przywracający 
współczesny standard wyniósł dla: JW w Nisku 750 tys. zł (dla poszczególnych 
obiektów od 0 zł, w przypadku 15 obiektów, do 500 tys. zł); JW w Rzeszowie 
5 067 tys. zł (dla poszczególnych obiektów od 0 zł, w przypadku 15 obiektów, 
do 1 867 tys. zł). 

W ww. JW największe potrzeby modernizacyjno-remontowe dotyczyły budynków 
koszarowych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 15-25) 

1.3. Stwierdzono, że w badanym okresie za zbędne dla resortu zostało uznanych 
ogółem 14 nieruchomości, o łącznej powierzchni 144,3 ha, z czego: w 2014 r. – 
osiem nieruchomości, w 2015 r. – cztery i w I połowie. 2016 r. – dwie.  

Szef RZI wyjaśnił, że jedną z możliwości zagospodarowania nieużytkowanych 
nieruchomości wojskowych jest uznanie ich za trwale zbędne i ujęcie w „planie 
przekazywania nieruchomości zbędnych dla potrzeb resortu obrony narodowej 
do AMW” lub korekcie tego planu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, inicjatywa 
w zakresie wytypowania nieruchomości zbędnej leży po stronie jej użytkownika. 
Sporządzony przez użytkownika wniosek o ujęcie w planie powinien być 
zatwierdzony przez dowódcę garnizonu oraz uzgodniony w zakresie stref 
ochronnych z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, a w zakresie stanu prawnego, 
danych ewidencyjnych, wartości i terminu przekazania z RZI. Wniosek jest 
przesyłany do Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, celem zaopiniowania, 
a następnie do Departamentu Infrastruktury MON, gdzie sporządzany jest projekt 
planu. Na tym etapie projekt jest uzgadniany z prezesem AMW, który może 
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odmówić przyjęcia nieruchomości, jeżeli nie stwierdzi możliwości jej 
zagospodarowania w formie sprzedaży, zamiany, dzierżawy, najmu, użyczenia, 
oddania w trwały zarząd itp. 

Nieruchomości uznano za zbędne z następujących przyczyn: nieprzydatne dla 
resortu (7); regulacja stanu prawnego (4); wykonanie decyzji Ministra Obrony 
Narodowej (2); zamiana nieruchomości (1). 

Cztery nieruchomości uznane za zbędne przekazano Agencji Mienia Wojskowego 
(dalej: „AMW”) lub (do dnia 1 października 2015 r.) Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej (dalej: „WAM”) na podstawie korekt planu, natomiast dziesięć, 
na podstawie indywidualnych zgód Ministra Obrony Narodowej lub Podsekretarza 
Stanu w MON, przekazano: Starostwu Powiatowemu w Rykach (1); Ordynariatowi 
Polowemu Wojska Polskiego (2); Lasom Państwowym (4); Podkarpackiemu 
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych (1), Wyższej Szkole Oficerskiej 
w Dęblinie (1), osobie fizycznej (1). 

W badanym okresie 16 czasowo niewykorzystanych nieruchomości (lub ich części) 
o łącznej powierzchni 0,0585 ha zostało przekazanych AMW, z czego: w 2014 r. – 
dwie, w 2015 r. – 12, w I połowie 2016 r. – dwie. 

Nieruchomości były czasowo niewykorzystane z uwagi na: prowadzenie działalności 
komercyjnej dla potrzeb żołnierzy i pracowników MON poprzez zainstalowanie 
w 12 budynkach automatów na artykuły spożywcze lub napoje oraz przeznaczenie 
części dwóch budynków na działalność gastronomiczną; czasowe ich wykorzystanie 
do realizacji celów niezwiązanych z potrzebami resortu (przeznaczenie części 
ogrodzenia na zainstalowanie baneru reklamowego; przeznaczenie terenu na maszt 
GSM).  

 (dowód: akta kontroli, str. 26-40) 

Trzy z czterech nieruchomości zbędnych, ujętych w korektach planu, przekazano do 
AMW/WAM po upływie terminów określonych w planie: 

− termin przekazania nieruchomości o powierzchni 5,85 ha położonej w Dęblinie 
określono w planie na III kwartał 2013 r. Pierwsze czynności podjęto 
po 28 dniach od zatwierdzenia planu, a przekazanie nastąpiło 9 kwietnia 
2014 r., tj. z opóźnieniem ponad sześciu miesięcy. Podając przyczyny tego 
opóźnienia Szef RZI wskazał na przewlekłość postępowania Starosty Ryckiego 
w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu. Stwierdzono, że RZI wystąpił 
z wnioskiem w tej sprawie 29 sierpnia 2013 r., a Starosta Rycki wydał stosowną 
decyzję 10 lutego 2014 r., która uprawomocniła się 28 lutego 2014 r.; 

− termin przekazania nieruchomości o powierzchni 0,0287 ha położonej 
w Chełmie określono w planie na II kwartał 2015 r. Pierwsze czynności podjęto 
po upływie pięciu miesięcy od zatwierdzenia planu, a przekazanie nastąpiło 
11 sierpnia 2015 r., tj. z opóźnieniem ponad jednego miesiąca. Podając 
przyczyny tego opóźnienia Szef RZI wskazał na konieczność wydzielenia 
geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości oraz niedotrzymanie terminu 
na wydanie decyzji wygaszającej trwały zarząd przez Prezydenta Miasta Chełm. 
Stwierdzono, że od wniosku RZI w sprawie podziału nieruchomości 
do uprawomocnienia się wydanej przez Prezydenta Miasta Chełm decyzji 
upłynęło 40 dni, a od wniosku RZI w sprawie wygaszenia prawa trwałego 
zarządu do uprawomocnienia się wydanej przez Prezydenta Miasta Chełm 
decyzji upłynęło 46 dni; 

− termin przekazania nieruchomości o powierzchni 0,1701 ha położonej 
w Dęblinie określono w planie na IV kwartał 2015 r. Pierwsze czynności podjęto 
19 sierpnia 2015 r., tj. po upływie ok. dwóch miesięcy od zatwierdzenia planu, 
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a przekazanie nastąpiło 9 czerwca 2016 r., tj. z opóźnieniem ponad pięciu 
miesięcy. Podając przyczyny tego opóźnienia Szef RZI wskazał na stwierdzone 
2 grudnia 2015 r. naruszenie granicy nieruchomości poprzez uprawy rolne 
prowadzone przez osoby trzecie, co wymagało prawnego uregulowania. 
Stwierdzono, że od podjęcia pierwszych czynności w tej sprawie do 
stwierdzenia faktu naruszenia granicy nieruchomości upłynęło przeszło trzy 
miesiące. 

(dowód: akta kontroli, str. 37-42) 

Dwie z 16 nieruchomości czasowo niewykorzystanych, ujętych w planie lub 
korektach planu, przekazano do AMW po upływie terminów określonych w planie: 

− termin przekazania części budynku o powierzchni 0,0284 ha użytkowanego 
przez JW w Zamościu określono w planie na I kwartał 2014 r. Pierwsze 
czynności podjęto 3 stycznia 2014 r., tj. po upływie 15 dni od zatwierdzenia 
planu, a przekazanie nastąpiło 12 września 2014 r., tj. z opóźnieniem ponad 
pięciu miesięcy,  

− termin przekazania części budynku o powierzchni 0,0002 ha użytkowanego 
przez JW w Dęblinie określono w planie na I kwartał 2014 r. Pierwsze czynności 
podjęto 18 marca 2014 r., tj. po upływie 22 dni od zatwierdzenia planu, 
a przekazanie nastąpiło 12 września 2014 r., tj. z opóźnieniem ponad pięciu 
miesięcy. 

Szef RZI wyjaśnił, że opóźnienia w przekazaniu ww. nieruchomości były skutkiem 
różnych interpretacji pomiędzy RZI a AMW kwestii obowiązku ubezpieczenia 
nieruchomości oraz wypowiedzenia umowy przez AMW w przypadku braku 
możliwości zagospodarowania nieruchomości. Niepodpisane umowy zostały 
zwrócone przez AMW do RZI, który zwrócił się do Departamentu Infrastruktury MON 
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Dopiero wydanie przez MON wytycznych 
z dnia 26 maja 2014 r. pozwoliło na uregulowanie rozbieżności i podpisanie umów. 

(dowód: akta kontroli, str. 31-35, 43-44) 

1.4. Liczba nieruchomości nieużytkowanych wynosiła na dzień: 1 stycznia 2014 r. – 
67; 30 czerwca 2016 r. – 70, w tym na terenach wykorzystywanych przez: 

− 3 Batalion Inżynieryjny w Nisku nieużytkowany, ze względu na zły stan 
techniczny, od 30 sierpnia 2007 r. pozostawał jeden obiekt szkoleniowy nr 527 – 
strzelnica pistoletowa i broni małokalibrowej. Obiekt ten jest w trakcie rozbiórki 
przez 34 WOG w Rzeszowie, 

− 21 Batalion Dowodzenia w Rzeszowie nieużytkowany, ze względu na zły stan 
techniczny, pozostawał jeden budynek (koszarowy).  

Szef RZI wyjaśnił, że pozostający pod ochroną konserwatora zabytków obiekt został 
w 2004 r. wyłączony z eksploatacji, ogrodzony i odpowiednio oznakowany. 
Użytkownik budynku nie zgłaszał potrzeby jego użytkowania, jak również ujęcia 
w planach remontów. 

Wartość ewidencyjna nieruchomości wyłączonych z użytkowania na 31 sierpnia 
2016 r. wynosiła 7 304 tys. zł, przy czym 39 obiektów było całkowicie umorzonych. 

Dla nieruchomości (70, wg stanu na 30 czerwca 2016 r.), o łącznej kubaturze 
135 285 m3 i powierzchni 53 310 m2, wyłączonych z eksploatacji RZI nie 
opracowywano odrębnego planu (koncepcji) ich dalszego zagospodarowania. 
Sposób zagospodarowania obiektów wyłączonych z użytkowania określano 
w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego, przeprowadzanych raz na 
pięć lat. Informacje takie zostały również zawarte w opracowanej opinii technicznej 
i dyspozycjach, przekazanych do administratorów nieruchomości, celem 
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wykorzystania służbowego. Obiekty wyłączone z użytkowania ze względu na zły 
stan techniczny, których remont był ekonomicznie nieuzasadniony, kwalifikowano do 
rozbiórki, natomiast obiekty wyłączone z użytkowania, uznane za zbędne dla 
potrzeb wojska, były rozbierane lub przekazywane poza resort obrony narodowej, 
jeżeli istniała możliwość wydzielenia ich z kompleksu wojskowego i nie powodowało 
szkody w bieżącej działalności ich użytkowników.  

Sposób zagospodarowania nieruchomości nieużytkowanych określono następująco: 
do przekazania poza resort – cztery; do remontu (przebudowy) – 26; do rozbiórki – 
40.  

W kwestii możliwości wyremontowania lub dokonania rozbiórki nieruchomości 
nieużytkowanych szef RZI wyjaśnił, że: 

Rozbiórka obiektów uzależniona jest od wysokości limitów finansowych 
przydzielonych dla tut. Zarządu oraz dla administratorów przez dysponenta środków 
wyższego szczebla. Innym problemem, który utrudnia rozbiórkę obiektów 
zabytkowych oraz znajdujących się w opiece konserwatorskiej są skomplikowane 
procedury, wymagające nawet zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W pierwszej kolejności rozbierane są obiekty stwarzające zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi oraz mające negatywny wpływ na wizerunek wojska. 

Obiekty zakwalifikowane do remontu są ujmowane do realizacji w odpowiednich 
planach, po uwzględnieniu wysokości środków finansowych przydzielonych na ten 
cel. Podstawą do ujęcia zadań w planie są potrzeby zgłoszone przez użytkowników 
nieruchomości oraz decyzje wyższych przełożonych. 

Działania podjęte wobec dwóch z czterech nieruchomości planowanych 
do przekazania poza resort polegały w szczególności na: złożeniu wniosku 
o wyrażenie zgody Ministra Obrony Narodowej na zwrot do zasobu skarbu państwa 
– starostwa hrubieszowskiego (budynek nr 1 [oczyszczalnia] w Hrubieszowie); 
planowanym podpisaniu porozumienia pomiędzy RZI, proboszczem parafii 
wojskowej w Rzeszowie oraz miastem Rzeszów w sprawie wybudowania na rzecz 
wojska obiektów i przekazania na rzecz miasta nieruchomości zabudowanej 
spalonym obiektem (spalony budynek nr 2 w Rzeszowie). Po wyłączeniu 
z użytkowania dwóch pozostałych obiektów z tej grupy (budynek nr 5 [kino] 
w Stawach oraz budynek nr 4 [pawilon] w Dęblinie) zarówno użytkownik, jak 
i administrator, nie złożyli wniosków o ujęcie ich w planie przekazania nieruchomości 
zbędnych dla resortu. Administrator, po dokonaniu analizy zasobu nieruchomości, 
zrezygnował z przekazania tych nieruchomości poza resort i własnym staraniem 
realizował roboty konserwacyjne, celem przywrócenia możliwości użytkowania tych 
obiektów na potrzeby magazynowe. 

Na obiekty wyłączone z użytkowania nie ponoszono wydatków, poza: 

− regulowanym przez RZI podatkiem od nieruchomości, który w okresie objętym 
kontrolą wyniósł 401,8 tys. zł. Spośród 70 nieruchomości 35 (w szczególności 
budowle lub obiekty zabytkowe) nie podlegało obowiązkowi podatkowemu,  

− ponoszonymi przez WOG wydatkami na zabezpieczenie przed wpływem 
czynników atmosferycznych, które w badanym okresie wyniosły ok. 12 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 26-27, 73-81, 115-116) 

W zakresie obiektów nieużytkowanych (67 – według stanu na dzień 1.01.2014 r. 
oraz 70 – na dzień 30.06.2016 r.) dokonano rozbiórki jedynie dwóch obiektów. 

Szef RZI wyjaśnił, że rozbiórki obiektów budowlanych realizowane są zarówno przez 
RZI, jak również przez WOG (administratorów nieruchomości). Podstawę 
do dokonania rozbiórki stanowią: wnioski użytkowników oraz administratorów 
(z uwagi na zły stan techniczny obiektów lub zaniechanie działalności 
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i nieprzydatność do dalszego użytkowania) sporządzane w oparciu o protokoły 
stanu technicznego, opinie administratora i dowódcy garnizonu. Planowane rozbiórki 
ujmowane są w rocznym planie konserwacji i napraw WOG lub w rocznym planie 
remontów nieruchomości RZI, ze środków przeznaczonych na usługi. W przypadku, 
gdy obiekt budowlany koliduje z planowaną inwestycją, podstawę rozbiórki stanowi 
plan inwestycji budowlanych, realizowany przez RZI. 

(dowód: akta kontroli, str. 45-46, 73-74) 

1.5. Analiza protokołów z przeprowadzonej w roku 2013 „pięcioletniej” kontroli 
(przewidzianej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego) stanu 
technicznego 30 obiektów użytkowanych przez wytypowane do kontroli JW9 
wykazała, że wszystkie obiekty objęte przeglądem nadawały się do użytkowania 
i spełniały (poza jednym) współczesne standardy użytkowe i technologiczne. Nie 
stwierdzono żadnych zagrożeń związanych z ich użytkowaniem. Kontrole były 
przeprowadzane przez pracowników RZI lub WOG, posiadających stosowne 
uprawnienia budowlane oraz należących do izby samorządu zawodowego. 

Według wyjaśnień szefa RZI, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów 
budowlanych realizowane są na podstawie zapisów art. 62 Prawa budowlanego. 
Zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy RZI a WOG, wykonywanie kontroli 
okresowych rocznych należało do obowiązków WOG, natomiast RZI był 
odpowiedzialny za zorganizowanie kontroli okresowych pięcioletnich siłami 
własnymi, przy udziale przedstawicieli WOG lub sposobem zleconym. Kontrole 
przeprowadzają osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane oraz należące 
do Izby Samorządu Zawodowego. Kontrole dokumentowane są sporządzeniem 
odpowiednich protokołów, załączanych do książek obiektów budowlanych, 
prowadzonych przez osobę upoważnioną przez komendanta WOG. Zgodnie 
z decyzją nr 38/Log/P4 Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia 
w resorcie obrony narodowej podziału kompetencji między jednostkami 
organizacyjnymi resortu obrony narodowej realizującymi zadania w zakresie 
logistycznego podsystemu infrastruktury, przeprowadzenie kontroli okresowych 
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów 
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 należy również 
do obowiązków WOG. Kontrole te są realizowane w maju i listopadzie, 
a przeprowadzają je osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności oraz należące do izby samorządu zawodowego. Po przeprowadzeniu 
kontroli osoby te sporządzają odpowiedni protokół, który dołączany jest do książki 
obiektu budowlanego. Niezwłocznie również pisemnie zawiadamiają 
o przeprowadzonej kontroli właściwych terytorialnie wojewódzkich inspektorów 
nadzoru budowlanego, a kopie zawiadomień, jak również protokołów kontroli 
przysyłane są do RZI. Na ich podstawie opracowywany jest przez RZI zbiorczy 
meldunek o przeprowadzeniu kontroli do szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
W rejonie działania RZI znajdują się 34 obiekty budowlane podlegające kontroli, 
w tym: sześć w 32 WOG w Zamościu, dziewięć w 34 WOG w Rzeszowie oraz 
19 w Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.  

Szef RZI wyjaśnił, że kontrola okresowa pięcioletnia obiektów budowlanych, 
realizowana zgodnie z Prawem budowlanym, przeprowadzona w 2013 r. objęła 
wszystkie nieruchomości użytkowane przez wytypowane JW, za wyjątkiem obiektów 
nr 71 i 72 w kompleksie wojskowym w Nisku, ponieważ budynki te w okresie kontroli 
pięcioletniej były poddane procesowi przebudowy i modernizacji.  

                                                      
9 Po 15 z każdej JW, co stanowiło: 75% wszystkich obiektów użytkowanych przez JW w Nisku (20) oraz 65% wszystkich 
obiektów użytkowanych przez JW w Rzeszowie (23). 
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Z przeprowadzonych w roku 2013 przeglądów „pięcioletnich” w budynkach 
użytkowanych przez kontrolowane JW wynika, że wydano zalecenia pokontrolne 
dotyczące 16 obiektów w JW w Nisku oraz 21 w JW w Rzeszowie. Zrealizowano 
(w całości bądź częściowo) lub podjęto realizację zaleceń dotyczących 11 obiektów 
w Nisku (68%) oraz dziewięciu obiektów w Rzeszowie (39%). Nie dokonano 
dotychczas m.in. remontu pokrycia dachowego (trzy obiekty); remontu instalacji 
elektrycznej (17), remontu instalacji c.o. i wod.-kan. (10), wydzielenia stref 
pożarowych (1). 

Z przeprowadzonych w roku 2008 poprzednich przeglądów „pięcioletnich” 
we wszystkich budynkach użytkowanych przez kontrolowane JW wynika, że wydano 
zalecenia pokontrolne dotyczące 17 obiektów w JW w Nisku oraz 19 w JW 
w Rzeszowie. Zrealizowano (w całości bądź częściowo) lub podjęto realizację 
zaleceń dotyczących 13 obiektów w Nisku (77%) oraz sześciu obiektów 
w Rzeszowie (30%). Nie dokonano do 2013 roku m.in. wymiany instalacji 
elektrycznej (17 obiektów), wymiany instalacji c.o. (13), wymiany instalacji 
odgromowej (3). 

21 Batalion Dowodzenia w Rzeszowie użytkuje 23 obiekty kubaturowe (w całości lub 
częściowo) oraz jeden obiekt szkoleniowy, natomiast 3 Batalion Inżynieryjny 
w Nisku użytkuje pomieszczenia (w całości lub w części) w 23 obiektach 
kubaturowych oraz trzy budowle i dwa obiekty szkoleniowe. 

 (dowód: akta kontroli, str. 28-29, 47-62, 81, 117-118, 567) 

1.6. RZI wziął udział w protokolarnym przekazaniu 28 października 2011 r. 
w administrowanie WOG kompleksów wojskowych, użytkowanych przez wybrane 
do kontroli JW. W obu przypadkach stroną przekazującą była Wojskowa 
Administracja Koszar w Rzeszowie, stroną przejmująco-przekazującą RZI, a stroną 
przejmującą 34 WOG w Rzeszowie. W protokołach określono, że RZI, jako 
jednostka organizacyjna MON sprawująca trwały zarząd nad nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz zarządzająca nieruchomościami na podstawie innych tytułów 
prawnych z dniem 28.10.2011 r. przejmuje od Wojskowej Administracji Koszar 
w Nisku/Rzeszowie i przekazuje z dniem 28.10.2011 r. w administrowanie 34 WOG 
kompleks wojskowy (odpowiednio w Nisku, przy ul. Sandomierskiej 20 oraz 
w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego 22). 

Na podstawie analizy próby protokołów przekazania kompleksów wojskowych (lub 
ich części) przez administratora (34 WOG w Rzeszowie) na rzecz 21 Batalionu 
Dowodzenia w Rzeszowie stwierdzono, że przeznaczenie budynków ujętych 
w protokołach (i załącznikach do protokołów) było tożsame z przeznaczeniem 
wskazanym w ewidencji księgowej środków trwałych, prowadzonej przez RZI. 

RZI dokonywał protokolarnego przekazania administratorowi nieruchomości, 
objętych wykonanymi robotami inwestycyjnymi, opisanymi w punkcie 1.13. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli, str. 101-114, 119-120, 342-398, 459-483, 570-581) 

1.7. Nadzór nad gospodarowaniem nieruchomości przez WOG prowadzony był 
w oparciu o plan nadzorów służbowych RZI na dany rok. Przykładowo, plan 
nadzorów służbowych na 2016 r. został zatwierdzony przez szefa RZI 4 stycznia 
2016 r. Określono w nim m.in. następujące obowiązki, z podaniem terminów ich 
realizacji: 

− dla szefa Wydziału Eksploatacji Nieruchomości: nadzór nad utrzymaniem stanu 
technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych, nadzór 
nad gospodarką komunalną i energetyczną oraz nadzór nad realizacją zaleceń 
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Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej, 

− dla szefa Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk: nadzór w zakresie 
aktualizacji operatu ewidencyjnego nieruchomości oraz aktualizacji dokumentów 
ewidencji nieruchomości, nadzór nad wykorzystaniem nieruchomości zgodnie 
z przeznaczeniem oraz wykorzystaniem nieruchomości przekazanych 
na podstawie umów użyczenia osobom trzecim, kontrola wykorzystania 
nieruchomości przekazanych na podstawie umów szpitalom wojskowym, 

− dla kierownika Wydziału Infrastruktury: nadzór w zakresie prawidłowego 
utrzymania, wykorzystania i konserwacji wojskowych bocznic kolejowych oraz 
prowadzenia dokumentacji, stanu technicznego i bieżącego utrzymania oraz 
konserwacji obiektów infrastruktury szkoleniowej, 

− dla kierownika Sekcji Ochrony Środowiska: nadzór nad stosowaniem przepisów 
o ochronie środowiska, gospodarką odpadami i materiałami niebezpiecznymi, 
instalacjami powodującymi emisję do powietrza, gospodarką wodno-ściekową. 

Były to podstawowe zagadnienia obejmowane kontrolą/nadzorem również 
w pozostałych latach badanego okresu. 

Nadzory realizowane były przez Wydziały: Eksploatacji Nieruchomości, 
Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk, Infrastruktury i Sekcję Ochrony 
Środowiska. W latach 2014 – 2016 (na dzień 29 sierpnia) Wydział Eksploatacji 
Nieruchomości przeprowadził 132 nadzory, Wydział Infrastruktury – 23, Sekcja 
Ochrony Środowiska – 15, Wydział Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk – dwa. 
Z przeprowadzonych nadzorów zostały sporządzone notatki służbowe, 
przechowywane w poszczególnych ww. Wydziałach lub w kancelarii jawnej. 

W wyniku przeprowadzonych nadzorów wydano zalecenia dotyczące m.in.: 

– niewłaściwego prowadzenia wymaganych dokumentów w zakresie eksploatacji 
nieruchomości, w tym książek obiektów budowlanych, ewidencji eksploatacyjno-
remontowych, dokumentowania wykonywanych pomiarów elektrycznych 
ochronnych i przeglądów okresowych obiektów oraz niedokonywania bieżących 
napraw i konserwacji obiektów budowlanych, 

– niedokonywania bieżących napraw i konserwacji obiektów infrastruktury 
szkoleniowej, braku uaktualniania dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
gospodarowania wojskową bocznicą kolejową, 

– niezgłaszania do RZI informacji o potrzebie uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia 
na emisję gazów lub pyłów do powietrza, 

– nienadawania numerów ewidencyjnych obiektom budowlanym, 
niezaktualizowania albumów nieruchomości o nowe mapy ewidencyjne 
pozyskane z RZI w Lublinie, nieuzyskania zgody na zmianę sposobu 
użytkowania budynku od Zarządcy i niezłożenia stosownego wniosku 
o przekazaniu poza resort MON terenów zbędnych dla potrzeb MON. 

Powyższe zalecenia wynikające z przeprowadzonych nadzorów służbowych 
dotyczące prowadzenia wymaganej dokumentacji w zakresie eksploatacji 
i gospodarowania nieruchomości wykonywane były na bieżąco, a sprawdzenie ich 
wykonania podczas kolejnych nadzorów. Zalecenia dotyczące utrzymania obiektów 
budowlanych w należytym stanie technicznym były realizowane w zależności 
od wysokości limitów finansowych przydzielonych dla administratorów 
nieruchomości. 

Szef RZI wyjaśnił, że regulacje wewnętrzne dotyczące zadań realizowanych przez 
RZI i WOG, w szczególności w odniesieniu do uregulowań Prawa budowlanego, 
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jasno precyzowały zadania zarządcy i administratora i nie stwarzały żadnych 
problemów w wypełnianiu obowiązków przez RZI. 

(dowód: akta kontroli, str. 27, 83-100) 

1.8. Na utrzymanie nieruchomości będących w trwałym zarządzie RZI w badanym 
okresie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 361 266 tys. zł, z tego w: 2014 r. – 
143 616 tys. zł, 2015 r. – 157 770 tys. zł, I poł. 2016 r. – 59 880 tys. zł. W okresie 
objętym kontrolą największe wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe 
z pochodnymi – 82 430 tys. zł, tj. 22,8%; zakup energii cieplnej – 79 871 tys. zł 
(22,1%); remonty – 41 370 tys. zł (11,5%); usługi – 35 826 tys. zł (9,9%); zakup 
energii elektrycznej – 35 444 tys. zł (9,8%); konserwacje – 31 334 tys. zł (8,7%). 

Na utrzymanie nieruchomości użytkowanych przez wybrane do kontroli JW w latach 
2014-2015 poniesiono wydatki w kwocie: 

− JW w Nisku – 4 238,94 tys. zł, z tego w roku: 2014 – 2 105,80 tys. zł; 2015 – 
2 133,14 tys. zł, 

− JW w Rzeszowie – 3 050,54 tys. zł, z tego w roku: 2014 – 1 410,64 tys. zł; 2015 
– 1 639,90 tys. zł. 

W latach 2014-2015 największe wydatki poniesiono na: 

− JW w Nisku: zakup energii cieplnej – 1 342 tys. zł (31,7%); wynagrodzenia 
osobowe z pochodnymi – 930 tys. zł (22%); usługi – 769 tys. zł (18,1%); 
remonty – 308 tys. zł (7,3%); zakup energii elektrycznej – 305 tys. zł (7,2%), 

− JW w Rzeszowie: zakup energii cieplnej – 906 tys. zł (29,7%); usługi – 
570 tys. zł (18,7%); wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 509 tys. zł 
(16,7%); konserwacja – 342 tys. zł (11,2%); zakup energii elektrycznej – 
148 tys. zł (4,8%); podatki – 145 tys. zł (4,7%); remonty – 130 tys. zł (4,3%). 

Sporządzane przez RZI zestawienia rocznych kosztów eksploatacji kompleksów 
wojskowych były weryfikowane przez: szefa RZI, głównego księgowego, szefów 
wydziałów: Eksploatacji Nieruchomości; Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk; 
Gospodarki Sprzętem Infrastruktury, kierownika Wydziału Infrastruktury, kierownika 
Sekcji Ochrony Środowiska.  

Analiza 10 losowo wybranych dokumentów księgowych z zakresu kosztów 
remontów i podatków dotyczących obiektów zarządzanej infrastruktury wykazała: 
zasadność ich poniesienia, prawidłowość kwalifikowania, terminowość zapłaty. 

(dowód: akta kontroli, str. 63-72, 121-122) 

1.9. W latach 2014-2016 (I półrocze) na nieruchomości będące w obszarze działania 
RZI poniesiono wydatki inwestycyjno-remontowe w łącznej kwocie 191 694,5 tys. zł 
(w 2014 r. – 79 062,4 tys. zł, 2015 r. – 105 733,8 tys. zł, I poł. 2016 r. – 
6 898,3 tys. zł), z tego: inwestycyjne – 114 306,9 tys. zł; remontowe – 
46 477,5 tys. zł; konserwacyjne – 30 910,1 tys. zł. W roku 2014 wydatki 
inwestycyjne wyniosły 48 954,7 tys. zł, remontowe – 18 579,7 tys. zł, natomiast 
konserwacyjne – 11 528 tys. zł. W 2015 r. poniesione wydatki wyniosły 
odpowiednio: 59 711,8 tys. zł, 27 178,7 tys. zł i 18 843,3 tys. zł, a w I półroczu 
2016 r. – 5 640,4 tys. zł, 719,1 tys. zł oraz 538,8 tys. zł.  

Wydatki poniesione w 2014 r. i 2015 r. były zgodne z wysokością środków 
zaplanowanych na te cele (po zmianach). 

Dane w ww. zakresie, w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych przez 
wybrane JW objęte kontrolą, dla lat 2014-2015 przedstawiały się następująco 
(w I połowie 2016 r. nie ponoszono żadnych wydatków o tym charakterze):  

− JW w Nisku łączne wydatki inwestycyjno-remontowe wyniosły 6 574 tys. zł, 
z tego: inwestycyjne – 6 332,7 tys. zł; konserwacyjne – 241,3 tys. zł 
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(nie ponoszono wydatków remontowych). W roku 2014 odpowiednio: 
1 295,8 tys. zł (inwestycyjne) i 184,1 tys. zł (konserwacyjne); a w 2015 – 
5 036,9 tys. zł i 57,2 tys. zł; 

− JW w Rzeszowie łączne wydatki inwestycyjno-remontowe wyniosły 1 656 tys. zł, 
z tego: inwestycyjne – 1 413,7 tys. zł; remontowe – 38,6 tys. zł; konserwacyjne 
– 203,7 tys. zł. W roku 2014 wydatki inwestycyjne wyniosły 715,3 tys. zł, 
a konserwacyjne 72,1 tys. zł (brak było wydatków remontowych). W 2015 r. 
nakłady inwestycyjne wyniosły 698,4 tys. zł, remontowe – 38,6 tys. zł, 
a konserwacyjne – 131,6 tys. zł.  

1.10. W 2014 r., 2015 r. i I półroczu 2016 r. potrzeby inwestycyjno-remontowe 
szacowano odpowiednio na: 476 555 tys. zł; 533 371 tys. zł i 635 594,4 tys. zł.  

Wydatki inwestycyjno-remontowe poniesione w 2014 r. stanowiły 16,6% 
zgłoszonych potrzeb, natomiast w 2015 r. – odpowiednio 19,8%. 

Dane w ww. zakresie w odniesieniu do nieruchomości użytkowanych przez wybrane 
JW objęte kontrolą przedstawiały się następująco:  

− łączne potrzeby inwestycyjno-remontowe JW w Nisku w badanym okresie 
określono w wysokości 26 500 tys. zł (z czego: w 2015 r. – 6 500 tys. zł, 
I połowie 2016 r. – 20 000 tys. zł). Wydatki poniesione na te cele w okresie 
objętym kontrolą stanowiły 24,8% zgłoszonych potrzeb; 

− łączne potrzeby inwestycyjno-remontowe JW w Rzeszowie w badanym okresie 
określono w wysokości 26 900 tys. zł (z czego: w 2014 r. – 8 100 tys. zł, 2015 r. 
– 8 000 tys. zł, I poł. 2016 r. – 10 800 tys. zł). Na wskazaną kwotę składały się: 
zgłoszone potrzeby o charakterze inwestycyjnym (26 300 tys. zł) i remontowym 
(600 tys. zł). Wydatki poniesione na te cele w okresie objętym kontrolą stanowiły 
6,3% zgłoszonych potrzeb.  

(dowód: akta kontroli, str. 123-127) 

1.11. Szef RZI dane o stanie technicznym nieruchomości posiadał z analizy 
informacji, zawartych w protokołach kontroli okresowych obiektów budowlanych 
przeprowadzanych na podstawie art. 62 Prawa budowlanego, a także kontroli 
doraźnych, przeprowadzanych na wniosek użytkowników nieruchomości. Dane 
o stanie technicznym obiektów zawierały również protokoły z przeglądu obiektów 
zawierających wyroby azbestowe, protokoły z przeglądów obiektów i urządzeń po 
sezonie grzewczym oraz wnioski z nadzorów służbowych WOG. 
Za zidentyfikowanie potrzeb w zakresie remontów odpowiada administrator 
nieruchomości. Potrzeby remontowe w postaci planu potrzeb użytkownicy 
nieruchomości przesyłali do WOG, który je weryfikował i przesyłał do RZI. Szef RZI 
informacje o potrzebach inwestycyjnych uzyskiwał na podstawie m.in. zestawień 
potrzeb rzeczowych nowych zadań inwestycyjnych sporządzonych przez WOG 
na podstawie złożonych potrzeb przez użytkowników obiektów wojskowych 
i informacji wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych. 

(dowód: akta kontroli, str. 27-28, 128-129) 

1.12. Podstawą realizacji zadań inwestycyjnych były plany inwestycji budowlanych 
opracowywane zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad 
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych10. RZI, jako dysponent 
środków trzeciego stopnia, realizował zadania inwestycyjne wynikające 
z zatwierdzonych planów inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej, przy 
czym plan inwestycji budowlanych o wartości zadań powyżej 2 mln zł 
opracowywany był przez Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu 
                                                      
10 Nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. MON nr 1 poz. 6, ze zm.), nr 103/MON z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. 
MON poz. 105), nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. MON poz. 112). 
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Generalnego WP i zatwierdzany przez Ministra Obrony Narodowej, natomiast plan 
inwestycji budowlanych o wartości do 2 mln zł, opracowany przez Inspektorat 
Wsparcia Sił Zbrojnych, podlegał zatwierdzeniu przez szefa Inspektoratu. Zarząd 
Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego WP organizował prace 
związane z: 

− weryfikacją potrzeb rzeczowych, polegającą w szczególności na: określeniu 
zasadności finansowania zadań i ich zgodności pod względem merytorycznym 
i finansowym z programami rozwoju Sił Zbrojnych RP, programami 
operacyjnymi, programami uzbrojenia oraz zatwierdzonymi wnioskami 
w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego oraz wytycznymi Ministra 
Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej; 
zbilansowaniu wartości zadań rzeczowych z możliwościami wynikającymi 
z przydzielonego limitu wydatków oraz wewnętrznej struktury budżetu resortu; 
zapewnieniu zgodności z zawartymi umowami wieloletnimi; zapewnieniu 
efektywności ekonomicznej oraz wzajemnej spójności zadań rzeczowych, 

− opracowaniem centralnych planów rzeczowych i projektu budżetu państwa w ich 
zakresie. 

W planie inwestycyjnym na 2014 r. ujęto dziewięć zadań o wartości 15 940,6 tys. zł, 
przy zgłoszonych potrzebach w zakresie 110 zadań o wartości 452 710,0 tys. zł. 
W planie na 2015 r. ujęto odpowiednio dziewięć zadań o wartości 56 312,1 tys. zł 
(przy 126 zadaniach o wartości 448 520,0 tys. zł, zgłoszonych w potrzebach), 
a w 2016 r. – osiem zadań o wartości 16 808,8 tys. zł (przy potrzebach odnoszących 
się do 134 zadań o wartości 548 375,0 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli, str. 455-456, 484-491) 

1.13. Badaniem objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące wykonania robót budowlanych 
związanych: z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej11, dwóch – wiążących 
się z przebudową budynków12 oraz jednego – dotyczącego budowy myjni pojazdów 
wojskowych wraz z infrastrukturą13 (łączna wartość umów podpisanych 
z wykonawcami czterech ww. inwestycji wyniosła 10.903,8 tys. zł). We wszystkich 
ww. postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: zastosowano właściwy 
tryb postępowania, wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli stosowne 
oświadczenia o których mowa w art. 17 ust. 2 Pzp, ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z zachowaniem terminu określonego w art. 95 ust. 1 Pzp, umowy z wykonawcami 
zostały zawarte z zachowaniem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, 
a postanowienia umów były tożsame ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i z wzorami tych umów, tj. zgodnie z art. 140 Pzp. W jednym 
z ww. czterech postępowań14 jeden z wykonawców złożył odwołanie do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało umorzone, w związku wycofaniem 
odwołania przez odwołującego się przed otwarciem rozprawy. 

Wszystkie ww. zadania dotyczące robót budowlanych objęte badaniem zostały ujęte 
w planach zamówień publicznych sporządzanych na 2013 r.15, 2014 r.16 i 2015 r.17, 
zatwierdzonych przez Szefa RZI w Lublinie.  

                                                      
11 Na terenie wojskowym przy ul. Sandomierskiej w Nisku. 
12 Nr 30 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 22, garażowych nr 71 i 72 w jednostce wojskowej w Nisku. 
13 W Rzeszowie. 
14 Postępowanie w sprawie wykonania robót budowlanych związanych z przebudową budynków garażowych nr 71 i 72 
w jednostce wojskowej w Nisku. 
15 Modernizacja budynków garażowych nr 71 i 72 w Nisku  i przebudowa budynku koszarowego nr 30 w Rzeszowie pod 
pozycjami nr 10, 11 i 4. 
16 Budowa myjni w Rzeszowie. 
17 Przebudowa sieci wodociągowej w Nisku. 
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(dowód: akta kontroli, str. 130-337) 

Zadania dotyczące budowy myjni pojazdów wojskowych oraz przebudowy budynku 
nr 30 w Rzeszowie zostały zgłoszone przez użytkownika odpowiednio w 2011 r. 
i 2010 r. w potrzebach nowych zadań inwestycyjnych odpowiednio na rok 2013 
i 2012 i przesłane do Dowództwa Wojsk Lądowych. Uszczegółowienie zadań 
nastąpiło w Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno-Użytkowych18 
opracowanych przez użytkownika i zatwierdzonych przed wprowadzeniem zadań 
do planu inwestycyjnego. Zadania dotyczące modernizacji budynku garażowego 
nr 71 i 72 zostały wprowadzone do realizacji w 2011 r. II korektą planu inwestycji 
budowlanych o wartości poniżej 500 tys. euro (dotyczy budynków garażowych) 
i planu inwestycji budowlanych o wartości poniżej 500 tys. euro na 2014 r. (sieć 
wodociągowa) w związku z wnioskiem RZI do Szefa Infrastruktury Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych. W uzasadnieniach ww. wniosków wskazano zły stan 
techniczny obiektów (szczególnie sieci wodociągowej oraz konstrukcji dachów 
budynków), co było przyczyną występowania częstych awarii. W zakresie prac 
określonych w MWWO-U i faktycznie wykonanych nie było różnic w zadaniu 
dotyczącym budowy myjni pojazdów wojskowych. W pozostałych zadaniach 
wystąpiły różnice: przy przebudowie budynku nr 30 zrezygnowano z wykonania 
instalacji sygnalizacji ppoż. (przewidzianej w MWWO-U, ale nieobligatoryjnej 
w świetle przepisów ppoż.)19, przy modernizacji budynków garażowych nr 71 i 72 nie 
wykonano sieci hydrantowej wewnętrznej, w związku z brakiem takiego wymogu 
w przepisach. Nie sporządzano MWWO-U dla przebudowy sieci wodociągowej, 
z uwagi na treść § 24 pkt 4 decyzji nr 103/MON z 31 marca 2014 r., zgodnie z którą 
dokumentu tego nie sporządza się dla zadań, których potrzeba realizacji wynika 
wyłącznie ze stanu technicznego infrastruktury. 

(dowód: akta kontroli, str. 338--341) 

We wszystkich przypadkach prace zostały zrealizowane terminowo, w zakresie 
określonym w umowie20 i we właściwy sposób odebrane, tj. na podstawie ustaleń 
spisanych w protokole odbioru końcowego przez Komisję odbioru 
i przekazania/przyjęcia zadania inwestycyjnego (remontowego), w skład której 
wchodzili przedstawiciele inwestora, wykonawcy, administratora (WOG)21.  

(dowód: akta kontroli, str. 342-397, 399-405)  

We wszystkich umowach interesy zamawiającego, tj. RZI, zostały zabezpieczone 
poprzez ustalenie okresu rękojmi (na zasadach określonych w ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny22) na wykonany przedmiot umowy: 
ze wskazaniem okresu 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji 
– dla wykonanych robót budowlanych dotyczących budowy myjni pojazdów 
wojskowych wraz z infrastrukturą w Rzeszowie i przebudowy budynków garażowych 
nr 71 i 72 w Nisku, a także bez wskazania w umowie okresu rękojmi (innego, niż 
uregulowany przepisami k.c.) – dla wykonanych robot budowlanych dotyczących 
przebudowy budynku nr 30 Rzeszowie oraz dla przebudowy i rozbudowy sieci 
wodociągowej na terenie wojskowym w Nisku. Dodatkowo, interesy RZI zostały 

                                                      
18 Dalej: „MWWO-U”. 
19 W MMWO_U przewidywano użytkowanie budynku przez ok. 100 osób, w tym 10 kobiet. Projekt techniczny, uwzględniający 
normy powierzchni zakwaterowania, został opracowany dla jednej kompanii 76 żołnierzy (wyłącznie mężczyzn) – co zostało 
uzgodnione z użytkownikiem (w przypadku dokwaterowania kobiet należało doprojektować dodatkowe pomieszczenia WC 
i szatni, na co nie pozwalała powierzchnia istniejącego budynku). 
20 W jednym przypadku, dotyczącym przebudowy budynku nr 30 koszarowo-biurowego w Rzeszowie, termin wykonania robót 
został przedłużony z 10.09.2014 r. na dzień 10.10.2014 r., w związku z wnioskiem Wydziału Budownictwa Sekcji Nadzoru 
Inwestorskiego RZI do wykonawcy, dotyczącym zamiany technologii wykonania sufitów podwieszanych, bez zmiany 
wynagrodzenia kosztorysowego. 
21 I użytkownika – przy odbiorze budynku nr 30 w Rzeszowie. 
22 Dz.U. z 2016 r. poz. 380, ze zm., dalej: „k.c.” 
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zabezpieczone gwarancją na okres 60 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego 
bez wad i usterek) na zamontowane bramy garażowe przebudowywanych 
budynków garażowych nr 71 i 72 i na wykonane roboty budowlane, dotyczące 
przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie wojskowym w Nisku. 

(dowód: akta kontroli, str. 229-232, 335-337, 406-427)  

Wydatki poniesione przez RZI na wszystkie ww. inwestycje prawidłowo 
kwalifikowano i finansowano ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 428-447) 

Dla ww. czterech zadań inwestycyjnych sporządzono pięć programów 
inwestycyjnych, zawierających elementy przewidziane w § 6 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa23 (w szczególności: dane 
o planowanych, z poszczególnych źródeł, środkach na jej finansowanie w kolejnych 
latach realizacji i o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich 
pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych 
inwestycji w planowanym okresie), z wyjątkiem jednego, dotyczącego budowy myjni 
pojazdów kołowych i gąsiennicowych w Rzeszowie, gdzie nie wskazano źródeł 
finansowania przedsięwzięcia. 

(dowód: akta kontroli, str. 448-454, 492-495) 

W związku z uregulowaniami określonymi w decyzji nr 7/MON Ministra Obrony 
Narodowej z 14 stycznia 2008 r. i decyzji nr 103/MON z 31 marca 2014 r. w sprawie 
zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych oraz zgodnie 
z wytycznymi Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego RZI uczestniczył w procesie 
generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok planistyczny. 
Po otrzymaniu zatwierdzonego projektu planu inwestycji na dany rok, ujęte w nim 
zadania w zakresie uzyskania koniecznej dokumentacji projektowej były 
przydzielane inspektorom Sekcji Planowania i Programowania, którzy prowadzili ten 
proces do momentu uzyskania dokumentacji i decyzji administracyjnych. W zakresie 
wykonania robót budowlanych zadania planowe były przydzielane zespołom 
inspektorów nadzoru inwestycyjnego, którzy prowadzili zadanie do zakończenia 
inwestycji i przekazania jej w użytkowanie.  

(dowód: akta kontroli, str. 82) 

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

1. RZI nie wnioskował o wprowadzenie korekt do planu przekazywania, na rzecz 
AMW i WAM, niektórych nieruchomości czasowo niewykorzystywanych lub 
zbędnych dla resortu, pomimo sytuacji zagrożenia niedotrzymania planowanej daty 
przekazania pięciu nieruchomości (w tym: z przyczyn niezależnych od RZI). 
W konsekwencji, przekazanie nieruchomości odbyło się po upływie terminów 
określonych w planie, wbrew obowiązującym do dnia 30.09.2015 r. przepisom: 
art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi 
składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego24 oraz 
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej25, a także obowiązującym od dnia 1.10.2015 r. przepisom 
art. 46 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego26 (agencji 
powstałej z połączenia dotychczasowych: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

                                                      
23 Dz.U. Nr 238, poz. 1579. 
24 Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, ze zm. 
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 207. 
26 Dz. U. z 2016 r. poz. 614, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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i Agencji Mienia Wojskowego). Regulacje §§ 16-17 decyzji nr 230/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi 
składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek 
organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych27 przewidywały możliwość 
wprowadzania, w uzasadnionych przypadkach, korekt planów. 

Szef RZI wyjaśnił, że w przypadku dwóch nieruchomości czasowo 
niewykorzystywanych, w których opóźnienia wynikały z rozbieżnych stanowisk 
pomiędzy RZI a AMW (w zakresie obowiązku ubezpieczenia nieruchomości oraz 
wypowiedzenia umowy w przypadku braku możliwości zagospodarowania 
nieruchomości), w związku z trwającym wówczas wyjaśnianiem sprawy nie można 
było wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie korekt planu przekazania. Odnośnie do 
trzech nieruchomości zbędnych, w dwóch przypadkach wnioski o korekty planu nie 
były składane, z uwagi na brak informacji, ze strony urzędów, o datach 
ostatecznego zakończenia przedłużających się postępowań w sprawie podziału 
nieruchomości lub wygaszenia trwałego zarządu. W przypadku trzeciej zbędnej 
nieruchomości Szef RZI uznał, że istniała przesłanka do wystąpienia z wnioskiem 
o dokonanie zmian planu, w związku z czym przesłał – w trakcie kontroli NIK – 
wniosek do IWspSZ o wprowadzenie korekt. 

(dowód: akta kontroli, str. 37-42, 496-566) 

2. RZI nie uczestniczył w latach 2011-2012 w protokolarnym przekazywaniu 
nieruchomości wojskowych przez administratora do wykorzystywania szefom 
kontrolowanych przez NIK jednostek wojskowych. 

RZI wziął udział w protokolarnym przekazaniu 28.10.2011 r. kompleksów 
wojskowych w administrowanie 34 WOG w Rzeszowie. Na protokołach 
dokumentujących przekazanie ww. kompleksów (przy ul. Sandomierskiej 20 w Nisku 
– w dniu 22.03.2012 r. oraz przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie – w dniu 
20.12.2011 r.) przez administratora ich użytkownikom (jednostkom wojskowym) brak 
było natomiast zapisów, wskazujących na udział RZI w tych czynnościach. 
Stosownie do § 21 pkt 11 zarządzenia nr 42 Ministra Obrony Narodowej z dnia 
16 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami 
przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych oraz właściwości organów 
wojskowych i norm rozmieszczenia28 do właściwości szefa jednostki organizacyjnej 
będącej zarządcą nieruchomości wojskowej należało m.in. uczestniczenie 
w protokolarnym przekazywaniu nieruchomości wojskowych przez administratora do 
wykorzystywania szefom jednostek organizacyjnych i jednostek wojskowych. 

Szef RZI wyjaśnił, że przedstawiciele RZI nie uczestniczyli bezpośrednio 
w protokolarnym przekazaniu kompleksów. Udział ograniczony był do sprawdzenia 
zgodności protokołów spisanych pomiędzy administratorem a użytkownikiem 
z rozkazem dowódcy garnizonu, w tym pod względem ewidencyjnym. Przedmiotowe 
protokoły były na bieżąco analizowane przez wyznaczonego pracownika, stosownie 
do posiadanego przez niego zakresu czynności. Każdy protokół przekazania 
kompleksu wojskowego w administrowanie WOG zawierał stwierdzenie, 
iż za protokolarne przekazanie użytkownikowi obiektów budowlanych i terenu, które 
winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, odpowiedzialny jest właściwy 
komendant WOG. Zapis § 21 pkt 11 ww. zarządzenia nie określał w sposób 
szczegółowy zakresu udziału zarządcy w protokolarnym przekazywaniu 
nieruchomości użytkownikowi, w związku z czym RZI skorzystał z formy udziału 
zarządcy w przekazywaniu nieruchomości użytkownikowi przedstawionej w § 24 

                                                      
27 Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 13 poz. 185., ze zm. 
28 Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 17, poz. 236 ze zm. Zarządzenie obowiązywało od 4.10.2011 r. 
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pkt 1 ww. zarządzenia, zobowiązując administratora do protokolarnego przekazania 
tych nieruchomości użytkownikom. Rozkazy dowódców garnizonów, określające 
rejony zakwaterowania poszczególnych jednostek wojskowych, są dostarczane do 
RZI i stanowią podstawę przy sprawdzaniu przez pracownika Wydziału 
Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk zakresu i przedmiotu protokolarnego 
przekazania nieruchomości przez administratora do użytkownika. Powyższe dane 
są wykorzystywane przy sporządzaniu sprawozdań o stanie wykorzystania 
powierzchni w jednostkach wojskowych. 

Zdaniem NIK, przyjęte przez RZI rozwiązanie nie mogło zostać uznane za 
spełnienie obowiązków określonych w § 21 pkt 11 przywołanego zarządzenia 
zarządzeniu nr 42 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 101-114, 119-120, 342-398) 

3. W jednym spośród pięciu przeanalizowanych przez NIK programów 
inwestycyjnych (dotyczącym budowy myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych 
w Rzeszowie) nie wskazano źródeł finansowania inwestycji, wbrew przepisom 
§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli, str. 448-454, 492-495) 

Szef RZI wyjaśnił, że realizacja wszystkich inwestycji realizowanych przez Zarząd 
odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej Plan 
Inwestycji Budowlanych Resortu ON. Jedynym źródłem finansowania jest budżet 
na dany rok w dziale Obrona Narodowa. W związku z powyższym Komisja Oceny 
Projektu Inwestycyjnego w czasie przyjmowania programu inwestycji dotyczącego 
budowy myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych, wykonanego przez firmę 
zewnętrzną z Rzeszowa, nie zwróciła uwagi na brak zapisów o finansowaniu 
z budżetu. W programie inwestycji omyłkowo pominięto zapis o planowanych 
środkach z poszczególnych źródeł.  

(dowód: akta kontroli, str. 340) 

1. NIK zauważa, że nie wszystkie zalecenia z okresowych pięcioletnich kontroli 
stanu technicznego i przydatności obiektów budowlanych do użytkowania przez 
kontrolowane jednostki wojskowe zostały wykonane. Nie dokonano m.in. zalecanej 
(przynajmniej od 2008 r.) wymiany lub remontu instalacji elektrycznej 
w 15 budynkach oraz instalacji c.o. w 10 obiektach. 

Szef RZI wyjaśnił, że do przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć: zbyt niski 
przydział środków finansowych przez dysponenta II0 (Inspektorat Wsparcia Sił 
Zbrojnych) dla dysponentów III0 (RZI i WOG) na realizację zadań remontowych oraz 
rozbiórkę obiektów; realizację innych zadań priorytetowych dla potrzeb, które 
wyniknęły po okresie kontroli; kwalifikację obiektów do przebudowy, które oczekują 
na ujęcie w planie inwestycji budowlanych; brak potwierdzenia przez użytkownika 
potrzeby przeprowadzenia remontu; brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji 
remontu obiektów. 

(dowód: akta kontroli, str. 28-29, 47-62, 81, 117-118) 

2. Spośród 70 obiektów nieużytkowanych (według stanu na dzień 30.06.2016 r.), 
połowa (tj. 35) pozostawała niewykorzystana od ponad 8 lat, z czego 15 obiektów – 
od ponad 16 lat29. Ponoszono natomiast wydatki, związane z utrzymaniem 
nieużytkowanych nieruchomości30. Zdaniem NIK, może to wskazywać na potrzebę 
                                                      
29 W czterech przypadkach obiekty pozostawały niewykorzystane od ponad dwudziestu lat, w trzech innych przypadkach – 
od ponad trzydziestu lat. 
30 Wydatki poniesione w latach 2014-2016 z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły: dla 35 obiektów nieużytkowanych 
przez okres do 8 lat (włącznie) – 209,8 tys. zł, dla 20 obiektów nieużytkowanych od 9 do 16 lat (włącznie) – 146,1 tys. zł, 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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przeprowadzenia analizy możliwości zagospodarowania obiektów nieużytkowanych 
oraz podjęcie działań (z uwzględnieniem stopnia pilności), mających na celu 
dostosowanie zasobu tych nieruchomości do faktycznych potrzeb jednostek 
wojskowych. 

Szef RZI zwrócił uwagę, że w latach 2014, 2015 i 2016 na rozbiórki obiektów 
budowlanych poniesiono odpowiednio: 281,9 tys. zł, 253,9 tys. zł oraz 156,4 tys. zł. 
Wyjaśnił również, że planowanie remontów lub rozbiórek odbywa się w ramach 
środków przydzielonych na ten cel przez dysponenta wyższego stopnia 
(z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, zgłaszanych przez użytkowników 
nieruchomości), natomiast rozbiórki obiektów o najdłuższym czasie wyłączenia 
z użytkowania będą sukcesywnie realizowane w następnych latach. 

(dowód: akta kontroli, str. 567-569) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli31, wnosi o: 

1. Zapewnienie uczestnictwa RZI w protokolarnym przekazywaniu nieruchomości 
wojskowych przez administratora do używania szefom jednostek organizacyjnych 
i jednostek wojskowych, stosownie do wymogów § 21 pkt 16 zarządzenia 
nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie oraz 
właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia32. 

2. Wskazywanie, w programach inwestycyjnych, źródeł finansowania inwestycji. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

 

 

                                                                                                                                       
dla 15 obiektów nieużytkowanych od ponad 16 lat – 45,9 tys. zł. Szacunkowe koszty eksploatacji wszystkich tych obiektów 
w latach 2014-2016 wyniosły 12,0 tys. zł. 
31 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Dalej: „ustawa o NIK”. 
32 Dz. Urz. MON z 2016 r. poz. 122. 
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Lublin, dnia …….. października 2016 r. 

 

Kontrolerzy: Dyrektor  
Marek Raczkowski 

Specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

 Edward Lis 
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podpis podpis 

 

Katarzyna Kuzioła 
Starszy inspektor kontroli państwowej 
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