
 
 

 
 

 
 
LPO. 410.014.01.2016  

P/16/066 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/80/2016 z  10 sierpnia 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojskowy Zarząd Infrastruktury, ul. Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań, (dalej: „WZI” 
lub „Zarząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Płk Tadeusz Borek, Szef WZI. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą Wojskowy Zarząd Infrastruktury prowadził rzetelne 
działania zmierzające do utrzymywania obiektów infrastruktury w należytym stanie. 
Kompleksy wojskowe, użytkowane przez kontrolowane przez NIK trzy jednostki 
wojskowe2, przekazano protokolarnie w administrowanie 14 Wojskowemu 
Oddziałowi Gospodarczemu (dalej: „WOG”), a także sprawowano rzetelny nadzór 
nad działalnością tej jednostki w zakresie realizowania obowiązków administratora 
nieruchomości. Zorganizowano przeprowadzenie przez firmę zewnętrzną 
okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych 
określonych w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3. 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były prowadzone zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4. 
Podejmowano działania celem zagospodarowania nieruchomości zbędnych lub 
nieużytkowanych. 

W kontrolowanej działalności stwierdzono jednak nieprawidłowości. Dotyczyły one 
głównie: nieuczestniczenia w protokolarnym przekazywaniu przez jednostki pełniące 
funkcje „WOG” nieruchomości w użytkowanie poszczególnym jednostkom 
organizacyjnym i jednostkom wojskowym, niewskazania w jednym z dwóch 
poddanych kontroli programów inwestycyjnych źródła finansowania inwestycji oraz 
nieprzekazaniu w planowanym terminie nieruchomości zbędnej dla resortu obrony 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy 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 się ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
2 Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Szkoła 
Podoficerska Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu i Wydział Żandarmerii 
Wojskowej w Poznaniu. 
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 290 
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. 
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narodowej. Przedmiotowe nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na 
działalność objętą kontrolą.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Gospodarowanie nieruchomościami  

1.1. Według stanu na 1 stycznia 2014 r. WZI zarządzał 61 kompleksami 
wojskowymi, w tym m.in.: 11 o przeznaczeniu koszarowym, dwoma lotniskowymi, 
sześcioma magazynowymi, trzema poligonowymi, pięcioma sportowymi, trzema 
szkoleniowymi i siedmioma sztabowymi. Łączna liczba obiektów budowlanych 
w tych kompleksach wynosiła 1 584 o powierzchni 728 298 m² i kubaturze 
4 022 727 m³. W 2014 r. WZI przekazał do Agencji Mienia Wojskowego (dalej: 
„AMW”) jako trwale zbędne dla resortu obrony narodowej (dalej: „resort ON” lub 
„resort”): kompleks wojskowy 4550 w Porażynie wraz z 16 obiektami budowlanymi, 
część kompleksu 6015  w Powidzu wraz z siedmioma obiektami budowlanymi, 
część kompleksu 936 w Powidzu wraz z jednym obiektem budowlanym, natomiast 
do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (dale: „WAM”) jako trwale zbędną dla resortu 
przekazano część kompleksu 2972 w Lesznie wraz z 13 obiektami budowlanymi. 
W 2014 r. wybudowano 31 nowych obiektów i dokonano rozbiórki 59 obiektów 
budowlanych.  
W związku z powyższym, na 1 stycznia 2015 r., liczba kompleksów wojskowych 
zarządzanych przez WZI zmniejszyła się do 60. Zmniejszeniu uległa również liczba 
obiektów budowlanych do 1 519 (o kubaturze 3 937 125 m³ i powierzchni ogólnej 
711 294 m²). W okresie od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2016 r. WZI przekazał 
Staroście Pilskiemu kompleks wojskowy 1759 w Pile z jednym obiektem 
budowlanym, a w ramach realizowanych zadań wybudował 55 nowych obiektów 
oraz dokonał rozbiórki 33  obiektów budowlanych.  
Biorąc pod uwagę zmiany, które miały miejsce w okresie od 1 stycznia 2015 do 
30 czerwca 2016 r., WZI na koniec I półrocza 2016 r. zarządzał 59 kompleksami 
wojskowymi, w tym m.in.: 10 o przeznaczeniu koszarowym, dwoma lotniskowymi, 
sześcioma magazynowymi, trzema poligonowymi, pięcioma sportowymi, trzema 
szkoleniowymi i siedmioma sztabowymi. Łączna liczba obiektów budowlanych 
w tych kompleksach wynosiła 1 540 (o powierzchni 746 394 m² i kubaturze 
4 197 799 m³).  
Administratorami ww. kompleksów były dwa Wojskowe Oddziały Gospodarcze 
(w Poznaniu i Drawsku Pomorskim), 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 
(dalej: „31 BLT”) i 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu (dalej: „33 BLTr”).  
Kontrolowane przez NIK trzy jednostki wojskowe (dalej: „JW”), tj. Centrum Szkolenia 
Wojsk Lądowych w Poznaniu (dalej: „CSWL”), Szkoła Podoficerska Wojsk 
Lądowych (dalej: „SPWL”) i Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (dalej: 
„WŻW”) użytkowały następujące kompleksy:  
- CSWL: 2201, 2725 (część), 2783 (część), 4515, 8605, 8606 i 8621, 
- SPWL: 2725 (część) i 2783 (część), 
- WŻW: 2753 i 2783 (część). 

(dowód: akta kontroli str. 4-10) 
1.2. Średni ważony stopień zużycia technicznego poszczególnych kompleksów 
zarządzanych przez WZI, obliczony na podstawie danych ostatniego pięcioletniego 
przeglądu stanu technicznego przeprowadzonego w 2013 r. wynosił 23,6 %, w tym: 
- dla 22 kompleksów administrowanych przez 31 BLT od 3 % do 29 %, (średnio 
15 %), 
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- dla 22 kompleksów administrowanych przez WOG w Poznaniu od 15 % do 40 % 
(średnio 25 %), 
- dla 12 kompleksów administrowanych przez 33 BLTr od 10 % do 41 % (średnio 
23 %), 
- dla dwóch kompleksów administrowanych przez WOG w Drawsku Pomorskim od 
23 % do 25 % (średnio 24 %), 
- dla dwóch kompleksów przekazanych w bezpłatne użytkowanie od 10 % do 
21,4 % (średnio 21,4 %). 

Szacunkowe potrzeby w zakresie remontów polegających na odtworzeniu 
elementów obiektu, ustalone na podstawie ostatniego pięcioletniego przeglądu 
stanu technicznego, określono na kwotę 307 696,4 tys. zł, z tego dla: 31 BLT- 
123 280,7 tys. zł, WOG w Poznaniu – 103 968,4 tys. zł, 33 BLTr – 78 360,5 tys. zł, 
WOG w Drawsku Pomorskim – 1 984,2 tys. zł i dla dwóch kompleksów 
przekazanych w bezpłatne użytkowanie – 102,6 tys. zł. 

Szacowany koszt przebudowy (modernizacji, adaptacji) przywracający współczesny 
standard ustalono na kwotę 972 475,9 tys. zł, z tego dla: 31 BLT- 193 590 tys. zł, 
WOG w Poznaniu – 584 647,7 tys. zł, 33 BLTr – 178 148 tys. zł, WOG w Drawsku 
Pomorskim – 15 386,7 tys. zł i dla dwóch kompleksów przekazanych w bezpłatne 
użytkowanie – 703,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 11-18) 
Dane w ww. zakresie dla trzech wytypowanych do kontroli JW przedstawiały się 
następująco: 

 średni ważony stopień zużycia technicznego poszczególnych obiektów 
użytkowanych przez te jednostki wynosił dla: CSWL (161 obiektów) od 0 % do 
60,5 % (przeciętnie 25,8 %); SPWL (osiem obiektów) od 18,2 % do 38,12 % 
(przeciętnie 24,4 %) i WŻW (pięć obiektów) od 25,5 % do 32,5 % (przeciętnie 
27,1 %), 

 potrzeby w zakresie remontów, polegających na odtworzeniu elementów 
obiektu, wynosiły dla: CSWL 26 993 tys. zł, SPWL 8 600 tys. zł i WŻW 
3 485 tys. zł, 

 szacowany koszt przebudowy (modernizacji, adaptacji) przywracający 
współczesny standard wyniósł dla: CSWL  239 829 tys. zł, SPWL  94,4 tys. zł 
i WŻW  37,6 tys. zł. 

Największe potrzeby modernizacyjno-remontowe dotyczyły budynków koszarowych 
i lotniskowych. 

(dowód: akta kontroli str. 11-21) 
1.3. W badanym okresie za zbędne dla resortu zostało uznanych ogółem dziewięć 
nieruchomości, o łącznej powierzchni 33,1 ha, z czego: w 2014 r. – pięć 
nieruchomości i po dwie w latach 2015 – 2016. Nieruchomości te uznano za zbędne 
z następujących przyczyn: nieprzydatne dla resortu (sześć), zmiana przeznaczenia 
nieruchomości z uwagi na pojawienie się innych potrzeb dla jednostek wojskowych 
(dwie) i wykonanie decyzji Ministra Obrony Narodowej (jedna). 
Sześć nieruchomości uznanych za zbędne przekazano AMW lub (do 1 października 
2015 r.) WAM na podstawie planu przekazywania nieruchomości zbędnych dla 
potrzeb resortu. Jedną nieruchomość - na podstawie indywidualnej zgody Ministra 
Obrony Narodowej przekazano Staroście Pilskiemu. Kolejna – została wycofana 
z planu. Jedna do czasu zakończenia kontroli NIK nie została jeszcze przekazana. 

(dowód: akta kontroli str. 22-30) 
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Pomimo podjętych działań, nie przekazano w planowanym terminie dwóch 
nieruchomości ujętych w planie lub korekcie do planu przekazywania nieruchomości 
zbędnych dla resortu ON: 
1) Część kompleksu 2972 Leszno zaplanowana została do przekazania 
w II kwartale 2014 r. (zgodnie z II korektą planu przekazywania nieruchomości 
zbędnej do WAM w 2014 r.), natomiast protokół zdawczo odbiorczy podpisano 
22 lipca 2014 r. 
2) Część terenu kompleksu wojskowego 2736 zaplanowana została do przekazania 
w II kwartale 2016 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK, nieruchomość ta nie 
została jeszcze przekazana. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-30) 
Zgodnie z planem przekazywania nieruchomości czasowo niewykorzystywanych 
przez resort ON oraz korektami do tych planów, WZI zawarł z AMW w latach 2014 – 
2016 (I półrocze) odpowiednio 11, 10 i 15 umów użyczenia. Przekazywanie tych 
nieruchomości odbywało się terminowo. 
Ponadto WZI zawarł w ww. okresie odpowiednio osiem, pięć i osiem umów 
użyczenia nieruchomości na działalność statutową dla związków i stowarzyszeń, 
z którymi strona wojskowa ma zawarte stosowne porozumienia o współpracy. Na 
zawarcie przedmiotowych umów użyczenia, WZI (po uzgodnieniach 
z bezpośrednimi użytkownikami nieruchomości) uzyskiwał indywidualną zgodę 
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił 
Zbrojnych wyrażoną w odrębnych pismach.   
Powierzchnia nieruchomości czasowo niewykorzystywanych przez resort ON i  
przekazanych poza resort wyniosła w latach objętych kontrolą odpowiednio: 
1) budynki: 1 119 m2, 489 m2 i 2 725 m2 
2) grunty : 0,1027 ha, 0,0570 ha i 1,7993 ha. 
Powierzchnie te były czasowo niewykorzystywane z uwagi m.in. na: zainstalowanie 
w budynkach automatów na artykuły spożywcze lub napoje, przeznaczenie części 
budynków na działalność gastronomiczną, kiosk wielobranżowy, urząd pocztowy, 
usługi telekomunikacyjne i reklamowe oraz użyczenie na cele statutowe dla 
związków i stowarzyszeń. 

(dowód: akta kontroli str. 31-41) 
1.4. W poszczególnych latach objętych kontrolą (wg stanu na dzień 1 stycznia) 
liczba nieruchomości nieużytkowanych zarządzanych przez WZI wynosiła 
odpowiednio: 79, 64 i 49.  Najstarszy nieużytkowany obiekt został wyłączony 
z użytkowania 30 czerwca 2010 r. 

Wartość ewidencyjna tych nieruchomości na dzień wyłączenia z użytkowania 
wynosiła 566,3 tys. zł, przy czym wartość 103 obiektów była całkowicie umorzona. 

Wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości po wyłączeniu ich z użytkowania 
wyniosły 4 049,0 tys. zł, w tym: na podatki od nieruchomości - 123,4 tys. zł, na 
remonty - 1 120,1 tys. zł, oraz z tytułu rozbiórki - 2 805,5 tys. zł.  

W badanym okresie rozebrane zostały 92 obiekty, do rozbiórki pozostało 36, do 
remontu przeznaczono siedem oraz do przekazania do AMW jedną nieruchomość.  

Nieużytkowane nieruchomości w liczbie 21 sztuk znajdowały się jedynie w jednej 
z JW objętych kontrolą NIK (CSWL). Powierzchnia użytkowa tych nieruchomości 
wynosiła 3 590 m2. Wydatki poniesione na utrzymanie tych nieruchomości po 
wyłączeniu z użytkowania wyniosły 827,2 tys. zł, w tym  
791,4 tys. zł z tytułu rozbiórki i 35,8 tys. zł z tytułu podatku od nieruchomości. 
W badanym okresie dokonano rozbiórki 20 z nich, a jedna oczekuje na rozebranie. 

(dowód: akta kontroli str. 42-53) 
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Szef Wydziału Budownictwa podał w wyjaśnieniu, że na szczeblu WZI nie 
opracowano procedur postępowania z nieużytkowanymi nieruchomościami, 
ponieważ nie są one jednoznacznie wymagane. Zgłoszone przez użytkowników 
nieużytkowane nieruchomości zbędne dla resortu ON, zostają przekazane poza 
resort lub w przypadku braku takiej możliwości dokonywane są ich rozbiórki. WZI nie 
ma jeszcze planu dalszego/docelowego zagospodarowania nieruchomości 
wyłączonych z eksploatacji. W przypadku zakwalifikowania tych nieruchomości do 
zadań inwestycyjnych lub remontowych, są one ujmowane w Centralnych Planach 
Inwestycji Budowlanych lub Planach Remontów. Głównymi przyczynami wyłączania 
obiektów z eksploatacji były: zły stan techniczny, potrzeba dokonania rozbiórki pod 
nowe inwestycje, niespełnianie aktualnych norm technicznych i wymagań dla 
obiektów budowlanych oraz przeznaczenie do przebudowy lub remontu.  

(dowód: akta kontroli str. 54-56) 

1.5. Analiza protokołów z przeprowadzonej w roku 2013 pięcioletniej kontroli 
(przewidzianej przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego) stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej budynku, 34 obiektów użytkowanych 
przez wytypowane do kontroli JW5 wykazała, że wszystkie obiekty objęte 
przeglądem nadawały się do użytkowania. Kontrole przeprowadzały osoby 
posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz należące do 
właściwej izby samorządu zawodowego. W trakcie kontroli dokonywano 
sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli. Kontrole te wykazały, że: 
w przypadku 16 obiektów nie zrealizowano wszystkich zaleceń z poprzedniej 
kontroli, a 19 - nie spełnia warunków technicznych w zakresie instalacji gazowej, 
kominowej lub elektrycznej. Nie stwierdzono zagrożeń związanych z użytkowaniem 
tych budynków. 

(dowód: akta kontroli str. 57-66) 
Przeglądy zrealizowała firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego. Wartość umowy brutto określono na kwotę 232 704,97 zł.   
Termin realizacji zadania wyznaczono do 20 grudnia 2013 r., natomiast umowa 
została zrealizowana z opóźnieniem (do 12 lutego 2014 r.). WZI prawidłowo naliczył 
karę umowną za nieterminowe jej zrealizowanie w kwocie 111 698,39 zł, o którą 
umniejszył kwotę wypłaconą wykonawcy zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 76) 

1.6. WZI wziął udział w dniach 27 i 30 sierpnia 2012 r. w protokolarnym 
przekazywaniu w administrowanie WOG kompleksów wojskowych użytkowanych 
przez wybrane do kontroli JW6. Stroną przekazującą była ówczesna Wojskowa 
Administracja Koszar w Poznaniu, stroną przejmująco-przekazującą WZI, a stroną 
przejmującą 14 WOG w Poznaniu. 

Przekazanie-przejęcie odbyło się na podstawie: rozkazu Szefa Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych nr PF-46/Org. z 16 lutego 2012 r. w sprawie realizacji zmian 
organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego 
Sił Zbrojnych RP; Wytycznych Zastępcy Szefa Inspektoratu - Szefa Logistyki 
z 2 marca 2012 r. w sprawie zadań formowania Wojskowych Oddziałów 
Gospodarczych (II etap) i § 8 ust. 1 zarządzenia nr 42/MON Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania 
nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie Sił Zbrojnych RP oraz 
właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia7. 

                                                      
5 20 z CSWL, 9 z SPWL  i 5 z WŻW 
6 2201, 2725, 2753, 2783, 4515, 8605, 8606 i 8621 
7 Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 236 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 84-120) 
Protokołami zdawczo-odbiorczymi z 19 października 2012 r. udokumentowano 
przekazanie przez 14  WOG nieruchomości w użytkowanie dla: 
1) CSWL: kompleksy wojskowe - 2201, 2725, 8605, 8606, w kompleksie wojskowym 
2783 – budynek nr 3 i części budynków nr 9, 16, 24, 28,39,45, 59-62 i w kompleksie 
wojskowym 8621 – budynek nr 2. 
2) WŻW: w kompleksie wojskowym 2783: budynki nr 18 i 88 oraz część budynku 
nr 7 i w kompleksie wojskowym 2753 - budynki nr 2 i 4. 
Przekazanie-przyjęcie odbyło się na podstawie: rozkazu nr Z-9 Dowódcy Garnizonu 
Poznań z 5 października 2012 r. w sprawie przydziału kompleksów i obiektów 
wojskowych w Garnizonie Poznań, zarządzenia nr 42/MON  i Regulaminu Ogólnego 
Sił Zbrojnych. 

(dowód: akta kontroli str. 121-122) 
Protokołem zdawczo-odbiorczym z 26 lutego 2014 r. udokumentowano przekazanie 
przez 14  WOG nieruchomości w użytkowanie dla SPWL: w kompleksie wojskowym 
2783: cały budynek nr 3, części budynków nr: 7,28,45 i w kompleksie wojskowym 
2725 - części budynków nr: 3,8,17,21. 
Przekazanie-przyjęcie odbyło się na podstawie: rozkazu nr 2 Dowódcy Garnizonu 
Poznań z 25 lutego 2014 r. wprowadzającego zmiany do rozkazu nr Z-2 Dowódcy 
Garnizonu Poznań z 10 stycznia 2013 r. w sprawie przydziału kompleksów 
i obiektów wojskowych w Garnizonie Poznań, zarządzenia nr 42/MON i Regulaminu 
Ogólnego Sił Zbrojnych. 
Protokoły zdawczo-odbiorcze były akceptowane przez Szefa WZI. 

(dowód: akta kontroli str. 121-122) 
Przy realizacji remontów i inwestycji budowlanych wykonywanych przez WZI, 
dokonywano protokolarnego przekazywania remontowanych nieruchomości.  

(dowód: akta kontroli str. 126-139) 

1.7. Nadzór Szefa WZI nad gospodarowaniem nieruchomościami administrowanymi 
przez jednostki pełniące funkcje WOG odbywał się m.in. poprzez: coroczne kontrole 
nad działalnością bieżącą dotyczące prawidłowości użytkowania i utrzymania 
obiektów oraz mienia infrastruktury wojskowej (w ramach tych kontroli następowało 
sprawdzenie realizacji zaleceń z poprzednich kontroli); weryfikację i zatwierdzanie 
zestawień zadań remontowych i konserwacyjnych zgłaszanych do planów 
konserwacji i remontów; przeprowadzanie szkoleń (w latach objętych kontrolą 
zrealizowano trzy szkolenia), a także comiesięczne odprawy rozliczeniowo – 
zadaniowe z realizacji zadań z zakresu infrastruktury wojskowej oraz działalności 
bieżącej z szefami/kierownikami infrastruktury WOG-ów.  

  (dowód: akta kontroli, str. 159-176, 177) 

W wyniku przeprowadzonych „nadzorów” wydano zalecenia dotyczące m.in.: 
przeprowadzenia przeglądu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, uzupełnienia 
dokumentacji teczek obiektu budowlanego, pomiarów elektrycznych, dokonania 
napraw oświetlenia awaryjnego, zabezpieczenia funkcjonowania przekazywanych 
do użytkownika obiektów szkoleniowych, wycinki gałęzi wchodzących w skrajnię 
taboru, prowadzenia na bieżąco analizy zużycia energii, przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy na odbiór 
i utylizację odpadów, wprowadzenia do ewidencji nowych obiektów budowlanych, 
uaktualnienia protokołów przekazania nieruchomości w użytkowanie oraz dokonania 
wpisów w książkach obiektów budowlanych.  

  (dowód: akta kontroli, str. 198) 
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Zdaniem Szefa WZI, regulacje wewnętrzne związane z podziałem zadań pomiędzy 
zarządami infrastruktury a wojskowymi oddziałami gospodarczymi są czytelne 
i mogą być odczytywane jako próba rozdzielenia funkcji operacyjnej od logistycznej. 
Jednakże wieloletnie doświadczenie pokazuje, że w przypadku jednostek 
wojskowych, pełniących funkcje oddziałów gospodarczych, może zaistnieć sytuacja, 
w której priorytety dowódców będą odbiegać od realnych potrzeb, wynikających 
z konieczności realizacji zadań związanych z zarządzanym mieniem. W odniesieniu 
do uregulowań Prawa budowlanego, które nakłada na zarządcę nieruchomości 
liczne obowiązki, brakuje w ustawie definicji administratora, na którego wewnętrzne 
regulacje resortowe scedowały część zadań. Brak ustawowej odpowiedzialności 
administratorów za niedopełnienie przez nich obowiązków nakładanych na zarządcę 
przepisami Prawa budowlanego, zmusza zarządcę do intensyfikacji prowadzonych 
nadzorów, gdyż zgodnie z ustawą, to on ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie 
nałożonych nań obowiązków. 

  (dowód: akta kontroli, str. 160-163) 

1.8. Koszty eksploatacji kompleksów wojskowych na obszarze działania WZI 
w badanym okresie wyniosły łącznie 346 963 tys. zł, z tego w: 2014 r. – 145 329 
tys. zł, 2015 r. – 148 484 tys. zł, i w I pół. 2016 r. – 53 150 tys. zł. W okresie objętym 
kontrolą największe wydatki poniesiono na: podatki – 68 091 tys. zł (19,6%); 
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 54 288 tys. zł (15,6%); remonty – 54 026 
tys. zł (15,6%); usługi – 35 264 tys. zł (10,2%); opał – 32 436 tys. zł (9,4%); zakup 
energii elektrycznej – 31 761 tys. zł (9,2%) i energię cieplną – 24 071 tys. zł (6,9%). 
Na utrzymanie nieruchomości użytkowanych przez wybrane do kontroli JW w latach 
2014 - 2016 (I półrocze) poniesiono wydatki w kwocie: 

 CSWL – 87 442,64 tys. zł, z tego w roku: 2014 – 35 496,79 tys. zł, 2015 – 
37 710,21 tys. zł i w I półroczu 2016 r – 14 235,64 zł, 

 SPWL– 4 623,80 tys. zł, z tego w roku: 2014 – 1 312,35 tys. zł; 2015 – 2 056,60 
tys. zł i w I półroczu 2016 r – 1 254,85 zł, 

 WŻW – 1 559,54 tys. zł, z tego w roku: 2014 – 638,87 tys. zł; 2015 – 612,15 
tys. zł i w I półroczu 2016 r – 308,5 tys. zł. 

W latach 2014-2016 (I półrocze) największe wydatki poniesiono na: 

 CSWL: podatki – 32 830,9 tys. zł (37,5%); remonty – 20 045,6 tys. zł (22,9%); 
zakup energii cieplnej – 8 373,6 tys. zł (9,6%); wynagrodzenia osobowe 
z pochodnymi – 7 150,5 tys. zł (8,2%); usługi – 5 400,6 tys. zł (6,2%);  

 SPWL: zakup energii cieplnej – 1 251,5 tys. zł (27%); wynagrodzenia osobowe 
z pochodnymi – 1 026,2 tys. zł (22,2%); woda i ścieki – 560,3 tys. zł (12,1%); 
usługi – 432,7 tys. zł (9,4%); podatki – 339,7 tys. zł (7,3%);  

 WŻW: zakup energii cieplnej – 419,9 tys. zł (26,9%); wynagrodzenia osobowe 
z pochodnymi – 306,6 tys. zł (19,7%); konserwacja – 234,0 tys. zł (15%); usługi 
– 170,2 tys. zł (10,9%); zakup energii elektrycznej – 112,6 tys. zł (7,2%); podatki 
– 93,3 tys. zł (6%). 

(dowód: akta kontroli str. 140-149) 

WZI opracowywał zbiorcze zestawienia rocznych kosztów eksploatacji kompleksów 
wojskowych, zgodnie z metodyką ich sporządzania, opracowaną przez Szefa 
Infrastruktury w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych RP (dalej: „IWSZ”) z dnia 
17 grudnia 2012 r.  
Sporządzone przez administratorów zestawienia podlegały weryfikacji przez WZI 
w trakcie corocznych narad prowadzonych indywidualnie z poszczególnymi 
administratorami. Osoba wyznaczona rozkazem dziennym Szefa WZI opracowywała 
zbiorcze zestawienia rocznych kosztów eksploatacji kompleksów wojskowych wg 
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wzoru określonego w zał. Nr 3 Metodyki, które po zaakceptowaniu przez osoby 
odpowiedzialne za poszczególne rodzaje kosztów i zatwierdzeniu przez Szefa WZI 
w zasadzie terminowo8 przesyłane były do IWSZ. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 
Na podstawie próby 10 dokumentów księgowych (po 5 dokumentów z wybranych 
dwóch pozycji sprawozdania dotyczących kosztów remontów i podatków) ustalono, 
że zestawienia rocznych kosztów eksploatacji kompleksów wojskowych zostały 
sporządzone rzetelnie, a ujęte w nich wydatki były: ponoszone zasadnie, prawidłowo 
kwalifikowane i dotyczyły obiektów zarządzanej infrastruktury. Płatności były 
dokonywane terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 150) 
1.9. W roku 2014 wydatki inwestycyjne na nieruchomości będące w obszarze 
działania WZI wyniosły 30 639,2 tys. zł, remontowe – 24 904,1 tys. zł 
i konserwacyjne – 11 700,2 tys. zł. W 2015 r. poniesione wydatki wyniosły 
odpowiednio: 83 596,2 tys. zł, 29 531,7 tys. zł i 9 661,4 tys. zł, a w I poł. 2016 r. – 
25 156,7 tys. zł, 892,5 tys. zł oraz 1 635,8 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, przedstawiały się następująco:  

 CSWL – w 2014 r. wydatki z ww. tytułów wyniosły 21 893,5 tys. zł, z tego: 
inwestycyjne – 14 439,0 tys. zł, konserwacyjne – 637,3 tys. zł i remontowe – 
6 817,2 tys. zł. W roku 2015 wydatki z ww. tytułów wyniosły 53 555,9 tys. zł, 
z tego: inwestycyjne – 49 396,8 tys. zł konserwacyjne – 896,0 tys. zł 
i remontowe – 3 263,1 tys. zł. W roku 2016 wydatki z ww. tytułów wyniosły 
15 401,0 tys. zł, z tego: inwestycyjne – 15 348,3 tys. zł konserwacyjne – 
52,8 tys. zł  (brak było wydatków remontowych); 

 SPWL – w 2014 r. wydatki z ww. tytułów wyniosły 715,4 tys. zł, z tego: 
konserwacyjne – 9,9 tys. zł i remontowe – 705,6 tys. zł (brak było wydatków 
inwestycyjnych). W roku 2015 wydatki z ww. tytułów wyniosły 758,3 tys. zł, 
z tego: inwestycyjne – 16,2 tys. zł, konserwacyjne – 275,4 tys. zł i remontowe – 
466,7 tys. zł. W roku 2016 poniesiono jedynie wydatki konserwacyjne w kwocie 
0,9 tys. zł;  

 WŻW – w 2014 r. wydatki z ww. tytułów wyniosły 131,1 tys. zł, z tego: 
inwestycyjne – 38,1 tys. zł, konserwacyjne – 93,6 tys. zł (brak było wydatków 
remontowych). W roku 2015 poniesiono jedynie wydatki konserwacyjne 
w kwocie 128,8 tys. zł. W roku 2016 wydatki z ww. tytułów wyniosły 
212,1 tys. zł, z tego: inwestycyjne – 200,5 tys. zł i konserwacyjne – 11,6 tys. zł  
(brak było wydatków remontowych). 

  (dowód: akta kontroli, str. 151-152) 

1.10. Potrzeby w zakresie remontów zgłoszone do WZI przez jednostki wojskowe 
w latach 2014 - 2016 (I półrocze) wynosiły odpowiednio 59.617 tys. zł, 
185.050 tys. zł i 109.220 tys. zł. Minister Obrony Narodowej zatwierdził plany 
remontów na kwoty odpowiednio 25.015 tys. zł, 29.532 tys. zł i 31.991 tys. zł. Kwoty 
wydatkowane na remonty nieruchomości wyniosły odpowiednio 24.904 tys. zł, 
29.531 tys. zł i 892 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 41,8 %, 16,0 % i 0,8 % 
zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.  

                                                      
8 Zestawienia za lata 2014 i 2015 wysłane zostały z dwudniowymi opóźnieniami w stosunku do terminów 
wyznaczonych Metodyką sporządzania zestawienia rocznych kosztów eksploatacji kompleksów wojskowych 
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Potrzeby w zakresie konserwacji nieruchomości zgłoszone do WZI wynosiły 
odpowiednio 9.364 tys. zł, 8.412 tys. zł i 7.464 tys. zł. Minister Obrony Narodowej 
zatwierdził plany konserwacji na kwoty odpowiednio 12.017 tys. zł, 9.682 tys. zł 
i 7.389 tys. zł. Kwoty wydatkowane na konserwacje nieruchomości wyniosły 
odpowiednio 11.700 tys. zł, 9.661 tys. zł i 1.635 tys. zł , co stanowiło odpowiednio 
124,9 %, 114,9 % i 21,9 % zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. 
Potrzeby w zakresie inwestycji w nieruchomości zgłoszone do WZI wynosiły 
odpowiednio 808.650 tys. zł, 675.300 tys. zł i 814.150 tys. zł. Minister Obrony 
Narodowej zatwierdził plany inwestycji na kwoty odpowiednio 30.639 tys. zł, 83.596 
tys. zł i 173.412 tys. zł. Kwoty przeznaczone na inwestycje w nieruchomości 
wyniosły odpowiednio 30.639 tys. zł, 83.596 tys. zł i 25.156 tys. zł, co stanowiło 
odpowiednio 3,8 %, 12,4 % i 3,1 % zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. 

  (dowód: akta kontroli, str. 151-152) 

Łączne potrzeby inwestycyjne, remontowe i konserwacyjne w odniesieniu do 
nieruchomości użytkowanych przez wybrane JW objęte kontrolą przedstawiały się 
następująco:  

 CSWL – potrzeby zgłoszone na 2014 r. określono na kwotę 212 847,3 tys. zł, na 
2015 r. - 145 331,0 tys. zł i na 2016 r. - 222 432,7 tys. zł. Wydatki poniesione na 
te cele w okresie objętym kontrolą stanowiły odpowiednio 10,3 %, 36,9 % i 6,9% 
zgłoszonych potrzeb, 

 SPWL – potrzeby zgłoszone na 2014 r. określono na kwotę 4 759,8 tys. zł, na 
2015 r. - 800,4 tys. zł i na 2016 r. - 7 000,8 tys. zł. Wydatki poniesione na te cele 
w okresie objętym kontrolą stanowiły odpowiednio 15,0 %, 94,7 % i 0 % 
zgłoszonych potrzeb. Zwiększenie potrzeb na 2016 r. (w stosunku do 2015 r.) 
wynikało z przyjęcia do użytkowania budynku w złym stanie technicznym, który 
został przeznaczony do kompleksowej przebudowy, 

 WŻW – potrzeby zgłoszone na 2014 r. określono na kwotę 93,6 tys. zł, na 
2015 r. – 128,8 tys. zł i na 2016 r. – 11,6 tys. zł. Wydatki poniesione na te cele 
w okresie objętym kontrolą stanowiły odpowiednio 140,7 %, 100,0 % i 1 828,4 % 
zgłoszonych potrzeb. Wydatkowanie w 2016 r. kwoty wyższej niż zgłoszone 
potrzeby, było spowodowane zakupem dokumentacji projektowej, dotyczącej 
modernizacji nieruchomości będącej w złym stanie technicznym. 

Szef WZI podał w wyjaśnieniu, że znaczące różnice w wartości zgłoszonych potrzeb 
w zakresie inwestycji i remontów w stosunku do wartości faktycznie realizowanych 
planów wynikają z wartości zgłaszanych potrzeb, które znacznie przekraczają 
możliwości budżetu MON oraz zawartej w wartościach zgłaszanych potrzeb 10 
procentowej rezerwy9. Plany wydatków na konserwacje zostały zwiększone 
w stosunku do zgłoszonych potrzeb z uwagi na zaistnienie sytuacji, których nie 
można było przewidzieć w procesie planowania przez administratorów.   

  (dowód: akta kontroli, str. 151-158, 216) 

1.11. Szef WZI dane o stanie technicznym nieruchomości pozyskiwał z zestawień 
o potrzebach rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów 
nieruchomości zgłaszanych przez jednostki wojskowe za pośrednictwem jednostek 
pełniących funkcje wojskowych oddziałów gospodarczych, wyników okresowych 
pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i prowadzonych 
nadzorów.  

 (dowód: akta kontroli, str. 179) 

1.12. Podstawą realizacji zadań inwestycyjnych były plany inwestycji budowlanych 
opracowywane zgodnie z decyzjami Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad 

                                                      
9 § 28 ust. 7 pkt 2 lit. b decyzji nr 103/MON z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 105) 
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opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych10. WZI, jako dysponent 
środków budżetowych trzeciego stopnia, realizował zadania inwestycyjne 
wynikające z zatwierdzonych planów inwestycji budowlanych resortu ON, przy czym 
plan inwestycji budowlanych o wartości zadań powyżej 2 mln zł (na 2014 r. powyżej 
500 tys. euro) opracowywany był przez Zarząd Planowania Rzeczowego – P8 
Sztabu Generalnego WP i zatwierdzany przez Ministra Obrony Narodowej, 
natomiast plan inwestycji budowlanych o wartości do 2 mln zł (na 2014 r. do 500 tys. 
euro), opracowany przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, podlegał 
zatwierdzeniu przez Szefa ww. Inspektoratu. Przy wyborze do realizacji zadań 
inwestycyjnych i remontowych kierowano się potrzebami zgłaszanymi przez 
jednostki wojskowe. 

 (dowód: akta kontroli, str. 199-203) 

1.13. Badaniem objęto cztery postępowania o udzielenie zamówień publicznych, 
z tego dwa dotyczące inwestycji (w trybie przetargów ograniczonych) i dwa 
dotyczące remontów (w trybie przetargów nieograniczonych) obiektów 
użytkowanych przez objęte kontrolą JW, a mianowicie: 

1) Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej w Biedrusku (roboty budowlane), 
umowa na kwotę 45 491 550 zł,  
2) Przebudowa budynku koszarowego nr 11 CSWL w Poznaniu (roboty budowlane), 
umowa na kwotę 6 349 435,12 zł, 
3) Remont pomieszczeń dla potrzeb trenażerów KTO Rosomak w budynku nr 14 
CSWL, umowa na kwotę 530 499 zł, 
4) Remont dachu oraz elewacji budynku nr 19 – koszarowy w CSWL, umowa na 
kwotę 1 524 325,72 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 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (dalej: „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 postępowań11 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli odwołanie do 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które zostało oddalone, w związku z brakiem 
potwierdzenia zarzutów czynu nieuczciwej konkurencji. Prezes KIO nie dopatrzył się 
w działaniu zamawiającego naruszenia przepisów Pzp. Kosztami postępowania 
odwoławczego obciążył  odwołującego.  

Wszystkie ww. zadania dotyczące robót budowlanych objęte badaniem zostały ujęte 
w planach zamówień publicznych sporządzanych na 2014 r. i 2015 r., 
zatwierdzonych przez Szefa WZI.  

(dowód: akta kontroli, str. 204) 

Potrzeby dotyczące przebudowy uniwersalnej strzelnicy bojowej w Biedrusku 
i przebudowy budynku koszarowego nr 11 CSWL zostały zgłoszone przez 
użytkownika odpowiednio w 2006 r. i 2010 r. Stosownie do uregulowań określonych 
w decyzjach Ministra Obrony Narodowej nr 7 i 103 w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych, opracowanie programów inwestycji 
poprzedzone było sporządzeniem minimalnych wojskowych wymagań 

                                                      
10 Nr 7 z dnia 14 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. MON nr 1, poz. 6 ze zm.) oraz nr 103 z dnia 31 marca 2014 r.. 
11 Postępowanie w sprawie przebudowy uniwersalnej strzelnicy bojowej w Biedrusku. 
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organizacyjno-użytkowych. Programy inwestycji zawierały elementy przewidziane 
w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a-f rozporządzenia Rady Ministrów z 2 grudnia 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu 
państwa12, w tym m.in. dane o planowanym zakresie rzeczowym, okresie realizacji, 
efektach rzeczowych i szacunkowym koszcie inwestycji, z wyjątkiem jednego 
dotyczącego wskazania źródeł finansowania przedsięwzięcia przy przebudowie 
uniwersalnej strzelnicy bojowej w Biedrusku. 

(dowód: akta kontroli, str. 192-197) 

Objęte kontrolą dwa ww. remonty zostały zrealizowane terminowo, w zakresie 
określonym w umowach i odebrane na podstawie ustaleń spisanych w protokołach 
komisji odbioru robót, w skład których wchodzili przedstawiciele inwestora, 
wykonawcy i administratora. 

Termin zakończenia robót budowlanych przy przebudowie uniwersalnej strzelnicy 
bojowej w Biedrusku wyznaczono do 30 maja 2016 r., a termin uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie – 60 dni od zakończenia robót budowlanych. Według 
protokołu z technicznego odbioru, roboty wykonano w okresie od 3 listopada 2014 r. 
do 8 czerwca 2016 r. Do czasu zakończenia kontroli NIK nie uzyskano jeszcze 
pozwolenia na użytkowanie strzelnicy. 

Termin realizacji zadania przebudowa budynku koszarowego nr 11 wyznaczono do 
30 czerwca 2017 r. W czasie trwania kontroli NIK, inwestycja była w trakcie 
realizacji. 

Interesy zamawiającego zostały zabezpieczone m.in. poprzez ujęcie w umowach 
zapisów dotyczących udzielonych gwarancji na wykonane roboty, zamontowane 
urządzenia oraz dostarczone pierwsze wyposażenie13. 

 

Wydatki poniesione przez WZI na ww. inwestycje i remonty prawidłowo 
kwalifikowano i finansowano ze środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne 
i remontowe jednostek budżetowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 205-214) 

Przy realizacji ww. inwestycji i remontów, WZI zgodnie z uregulowaniami 
określonymi w Decyzjach Ministra Obrony Narodowej nr 7 i 103 w sprawie zasad 
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, uczestniczył w procesie 
generowania i weryfikacji potrzeb rzeczowych na kolejny rok planistyczny.  

 (dowód: akta kontroli, str. 151-158, 199-203) 

 

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

1. Zgodnie z § 21 pkt 11 zarządzenia Nr 42/MON do właściwości szefa jednostki 
organizacyjnej będącej zarządcą nieruchomości wojskowej należy uczestniczenie 
w protokolarnym przekazywaniu nieruchomości wojskowych przez administratora do 
wykorzystywania szefom jednostek organizacyjnych i jednostek wojskowych.  
Szef WZI nie uczestniczył w protokolarnym przekazywaniu nieruchomości, a jedynie 
akceptował otrzymane protokoły. 
Z wyjaśnień Szefa WZI wynika, że udział przedstawiciela WZI w protokolarnym 
przekazaniu ograniczony był do sprawdzenia zgodności protokołów spisanych 

                                                      
12 Dz.U. Nr 238, poz. 1579. 
13 Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej w Biedrusku - 36 miesięcy gwarancji, Przebudowa budynku 
koszarowego nr 11 CSWLąd w Poznaniu – 60 miesięcy gwarancji, Remont pomieszczeń dla potrzeb trenażerów 
KTO Rosomak w budynku nr 14 CSWLąd – 60 miesięcy gwarancji, Remont dachu oraz elewacji budynku nr 19 – 
koszarowy w CSWLąd – 36 miesięcy gwarancji. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

13 

pomiędzy administratorem, a użytkownikiem z rozkazem dowódcy garnizonu oraz 
do zaakceptowania protokołu przez Szefa WZI. Jednakże pismem nr 1840/15 
z 9 kwietnia 2015 r. Szef WZI zobowiązał administratorów nieruchomości do 
informowania WZI o planowanych terminach przekazywania nieruchomości, w celu 
uczestniczenia przedstawiciela zarządcy w tym przedsięwzięciu. Pomimo 
przedmiotowego pisma administratorzy nieruchomości nie informowali WZI 
o planowanym przygotowaniu protokołów przekazania. W związku z powyższym 
przedmiotowe zagadnienie zostanie poddane szczegółowej analizie podczas 
nadzorów służbowych w zakresie gospodarki nieruchomościami.   

  (dowód: akta kontroli, str. 187-188) 

2. W jednym z dwóch przeanalizowanych programów inwestycyjnych (dotyczącym 
przebudowy uniwersalnej strzelnicy bojowej), wbrew przepisom ww. rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 
z budżetu państwa, nie wskazano źródła finansowania inwestycji.  

Szef WZI podał w wyjaśnieniu, że realizacja wszystkich inwestycji wykonywanych 
przez WZI finansowana jest z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku 
z czym prawdopodobnie członkowie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych 
i Remontowych oceniający program inwestycji nie zwrócili uwagi na brak zapisów 
odnośnie źródeł finansowania przedsięwzięcia.  

  (dowód: akta kontroli, str. 182-183) 

3. Pomimo podjętych działań, nie przekazano w terminie jednej z nieruchomości 
ujętych w planie przekazywania nieruchomości zbędnych dla resortu ON a jedną 
przekazano po terminie określonym w planie i nie podjęto działań w celu zmiany 
tego terminu.  
Część kompleksu 2972 w Lesznie zaplanowana została do przekazania 
w II kwartale 2014 r. (zgodnie z II korektą planu przekazywania nieruchomości 
zbędnej do WAM w 2014 r.), natomiast protokół zdawczo odbiorczy podpisano 
22 lipca 2014 r. Podając przyczyny tego opóźnienia Szef Wydziału Nieruchomości 
i Zakwaterowania Wojsk WZI wskazał na długotrwałość postępowania Prezydenta 
Miasta Leszna. Według  art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. 
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej14 nieruchomość 
przekazuje się protokolarnie po wygaszeniu prawa trwałego zarządu. Wniosek 
o wygaszenie trwałego zarządu został złożony do Prezydenta Miasta Leszna 
pismem nr 2335/14 z 28 kwietnia 2014 r., natomiast decyzję w tej sprawie WZI 
otrzymał dopiero 14 lipca 2014 r.  
Część terenu kompleksu wojskowego 2736 Poznań zaplanowana została do 
przekazania w II kwartale 2016 r. Pismem nr 3727/16 z 5 lipca 2016 r. WZI wystąpił 
do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z wnioskiem o zmianę terminu przekazania 
na IV kw. 2016 r. z powodu nie wydania decyzji  administracyjnej  zatwierdzenia 
podziału nieruchomości. Do dnia zakończenia kontroli NIK, korekta planu 
przekazywania nieruchomości nie została zatwierdzona, a nieruchomość ta nie 
została przekazana. Szef Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk podał 
m.in., że przy opracowywaniu planu przekazywania nieruchomości nie 
uwzględniono długotrwałości spraw proceduralnych związanych z procesem 
wydzielenia geodezyjnego nieruchomości w Poznaniu.  

  (dowód: akta kontroli, str. 22-26) 

 
 

                                                      
14 Dz. U. z 2016 r., poz. 207 
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1. Analiza protokołów z przeprowadzonych w 2013 r. przeglądów pięcioletnich 
(przewidzianych przepisami art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego) stanu 
sprawności technicznej i wartości użytkowej budynku, 34 obiektów użytkowanych 
przez wytypowane do kontroli JW wykazała, że w stosunku do każdego obiektu 
wydano zalecenia pokontrolne. NIK zauważa jednak, że według stanu na 
22 września 2016 r. zrealizowano (w całości bądź częściowo) lub podjęto realizację 
zaleceń dotyczących zaledwie 18 obiektów. 
Szef WZI wyjaśnił, że brak realizacji wszystkich zaleceń z przeglądów pięcioletnich 
spowodowany jest ograniczonymi możliwościami budżetowymi oraz personalnymi 
14 WOG i WZI.  

(dowód: akta kontroli str. 67-82) 

2. Na 2315 protokołach z przeprowadzonych w 2013 r. przeglądów pięcioletnich  
przedstawiciel administratora obiektu nie złożył podpisu. 
Pismami z 23 września 2016 r. Szef WZI polecił administratorom dokonanie 
ponownej analizy protokołów pod kątem kompletności podpisów oraz 
przeprowadzenie analizy książek obiektów budowlanych, w celu uporządkowania 
protokołów dotyczących badań i pomiarów w zakresie instalacji elektrycznej, 
odgromowej, gazowej i przewodów kominowych. 

(dowód: akta kontroli str. 67-82) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli16, wnosi o:  

1) zorganizowanie skutecznego procesu uczestniczenia WZI w protokolarnym 
przekazywaniu nieruchomości wojskowych przez administratorów, 

2) wskazywanie źródeł finansowania inwestycji w programach inwestycji, 
3) monitorowanie ustalonych terminów przekazywania nieruchomości 

i podejmowanie stosownych działań w przypadkach zagrożenia ich 
dotrzymania. 

 

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych i uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

                                                      
15 z 34 poddanych kontroli NIK 
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
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poinformowania 
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wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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. 

 

Poznań, dnia 3 listopada 2016 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  
  

Kontroler Dyrektor 
 
 

 

........................................................ ........................................................ 
Maciej Kowalski 

specjalista kontroli państwowej 
 
 
 
 

z up. Grzegorz Malesiński 
wicedyrektor  

 
 
 

 


