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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/012 − Wycena i windykacja należności niepodatkowych Skarbu Państwa 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Justyna Goszcz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/60/2016 z 22 sierpnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 
2. Anna Ledzińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWA/61/2016 z 22 sierpnia 2016 r. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie1, Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 
Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Zgoda, Dyrektor 
(dowód: akta kontroli tom I str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie2 działalność ZMSP w zakresie wyceny  
i windykacji niepodatkowych należności Skarbu Państwa w 2015 r. oraz w okresie 
wcześniejszym, mającym związek z przedmiotem kontroli. 

Powyższą ocenę uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące  
w szczególności: 
1)  windykacji zaległości Skarbu Państwa, gdzie spośród objętych szczegółowym 

badaniem zaległości w kwocie ogółem 61 686,7 tys. zł, w odniesieniu do 
zaległości w kwocie 21 531,5 tys. zł3 (34,9%) stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na:  
− niepodjęciu działań windykacyjnych w odniesieniu do zaległości w kwocie  

10 780,0 tys. zł, 
− nieprzekazaniu do egzekucji sądowej dwóch spraw dotyczących zaległości  

w kwocie 101,4 tys. zł, pomimo uzyskania tytułów wykonawczych,  
− wysłaniu wezwań do zapłaty dotyczących zaległości w kwocie 221,7 tys. zł po 

upływie od 15 do 29 miesięcy od daty wymagalności zobowiązań, 
− skierowaniu na drogę postępowania sądowego spraw dotyczących zaległości 

w kwocie 507,1 tys. zł po upływie od 28 do 35 miesięcy od daty wymagalności 
zobowiązań,  

− przekazaniu do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (w celu wystąpienia 
na drogę postępowania sądowego) sprawy dotyczącej zaległości w kwocie 
9 423 tys. zł po upływie prawie 5 lat i 7 miesięcy od dnia otrzymania 
prawomocnej decyzji dotyczącej zaległości, a dwóch spraw dotyczących 
zaległości w kwocie 568,2 tys. zł po upływie 2 lat i 2 miesięcy od terminu 
płatności, 

                                                      
1  Dalej: ZMSP lub Zarząd. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
3  W przypadku zaległości 69,9 tys. zł stwierdzono opóźnienie zarówno w wysłaniu wezwania do zapłaty, jak i w 

skierowaniu sprawy do sądu, ale ujęto ją raz w łącznej kwocie zaległości. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

2)  niedokonania rozliczenia wzajemnego wierzytelności ZMSP w kwocie 
110,7 tys. zł z wynagrodzenia wykonawcy robót budowanych w kwocie 
124,1 tys. zł, co skutkowało powstaniem zaległości w kwocie 104,6 tys. zł wraz  
z odsetkami w kwocie 15,9 tys. zł. 

3)  nierzetelnego zaewidencjonowania należności w ośmiu sprawach, co skutkowało 
zawyżeniem zaległości na 31 grudnia 2015 r. o 164,5 tys. zł i odsetek  
o 6 049,1 tys. zł, 

4)  nieewidencjonowania wraz z należnościami głównymi z tytułu użytkowania 
wieczystego odpowiadających im należności ubocznych, powstałych w wyniku 
działań windykacyjnych, 

5)  zaewidencjonowania należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 
85,6 tys. zł dotyczących dwóch różnych podmiotów na jednym koncie 
księgowym, 

6)  ustalenia Polityki rachunkowości niezgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 lit. b i c ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4, 

7)  nieprawidłowego funkcjonowania programów finansowo-księgowych służących 
do ewidencji należności, co uniemożliwiało przedstawienie zaległości w podziale 
na okresy przeterminowania i miało wpływ na opóźnienia w podejmowaniu 
działań windykacyjnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Należytość i efektywność dochodzenia należności 
niepodatkowych Skarbu Państwa 

1.1.  Ogólne informacje 

W latach 2011-2015 Zarząd Mienia Skarbu Państwa realizował niepodatkowe 
należności Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego 
nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości5. 
Na 1 stycznia 2011 r. należności Skarbu Państwa z ww. tytułów wynosiły 
168 560,6 tys. zł, w trakcie roku dokonano przypisu należności w kwocie 
318 830,8 tys. zł, na koniec 2011 r. należności ogółem wynosiły 487 391,4 tys. zł.  
W latach 2012-2015 ww. dane przedstawiały się odpowiednio: w 2012 r. – 
150 505,1 tys. zł, 348 233,6 tys. zł, 498 738,7 tys. zł, w 2013 r. – 122 399,1 tys. zł, 
406 002,4 tys. zł, 528 401,5 tys. zł, w 2014 r. – 163 860,1 tys. zł, 398 959,0 tys. zł, 
562 819,1 tys. zł i w 2015 r. – 157 739,7 tys. zł, 429 563,7 tys. zł, 587 303,4 tys. zł. 
Zrealizowane dochody wynosiły: 336 886,4 tys. zł (69,1% należności ogółem),  
w 2011 r., 342 209,1 tys. zł (68,6%) w 2012 r., 364 541,4 tys. zł (69,0%) w 2013 r., 
405 079,4 tys. zł (72,0%) w 2014 r. i 413 143,1 tys. zł (70,4%) w 2015 r. Należności 
pozostałe do zapłaty na koniec każdego roku wynosiły: 150 505,1 tys. zł, 
122 399,1 tys. zł, 163 860,1 tys. zł, 157 739,7 tys. zł i 174 150,1 tys. zł. W latach 
2011-2014 zaległości na koniec roku były równe kwotom należności pozostałych do 
zapłaty i stanowiły odpowiednio: 30,9%, 24,5%, 31,0% i 28,0% należności ogółem  
w danym roku, a na 31 grudnia 2015 r. zaległości wynosiły 172 822,8 tys. zł (29,7% 
należności ogółem) i stanowiły 99,2% należności pozostałych do zapłaty na koniec 
2015 r. Największe zaległości dotyczyły opłat z tytułu użytkowania wieczystego  
i wynosiły: 68 731,5 tys. zł w 2011 r., 68 397,4 tys. zł w 2012 r., 83 386,4 tys. zł  
w 2013 r., 72 220,5 tys. zł w 2014 r. i 69 430,7 tys. zł w 2015 r. Zaległości z tytułu 

                                                      
4  Dz.U. z 2016 r. poz.1047. 
5  Ponadto w latach 2013-2015 Zarząd realizował należności z tytułu zgody właścicielskiej na wycinkę drzew. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wynosiły odpowiednio: 
9 654,9 tys. zł, 10 136,0 tys. zł, 30 004,6 tys. zł, 33 763,1 tys. zł i 34 557,3 tys. zł,  
a zaległości z tytułu zbycia nieruchomości wynosiły: 45 231,0 tys. zł w 2011 r., 
10 377,6 tys. zł w 2012 r., 11 556,3 tys. zł w 2013 r., 11 873,9 tys. zł w 2014 r.  
i 25 353,7 tys. zł w 2015 r. Zaległości z tytułu odsetek wynosiły: 26 833,8 tys. zł  
w 2011 r., 33 385,9 tys. zł w 2012 r., 38 715,1 tys. zł w 2013 r., 38 676,9 tys. zł  
w 2014 r. i 43 679, 7 tys. zł w 2015 r.  
Wskaźnik zaległości do zrealizowanych dochodów wynosił: 44,7% w 2011 r., 35,8% 
w 2012 r., 44,9% w 2013 r., 38,9% w 2014 r. i 41,8% w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28, 47) 

Dynamika należności na koniec roku w stosunku do należności na początek roku 
wynosiła 89,3% w 2011 r., 81,3% w 2012 r., 133,9% w 2013 r., 96,3% w 2014 r.  
i 110,4% w 2015 r. 
W 2012 r. spisano należności w kwocie 34 130,4 tys. zł, a w 2015 r. w kwocie  
10,2 tys. zł6. W okresie objętym kontrolą nie spisano należności jako nieściągalnych 
lub przedawnionych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 27, 47; tom II str. 6-22) 

1.2. Należytość i efektywność dochodzenia należności niepodatkowych 
Skarbu Państwa 

Na 31 grudnia 2015 r. w ZMSP zaewidencjonowano ogółem 26 022 zaległości na 
kwotę 129 143,1 tys. zł7 w tym: 25 131 zaległości w kwocie 64 670,1 tys. zł z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości, 851 w kwocie 34 557,3 tys. zł z tytułu 
najmu i dzierżawy nieruchomości, pięć w kwocie 24 200,5 tys. zł z tytułu odpłatnego 
nabycia budynków, 10 w kwocie 4 757,5 tys. zł z tytułu trwałego zarządu,  
12 w kwocie 552,5 tys. zł z tytułu zwrotu nieruchomości, pięć w kwocie 360,1 tys. zł 
z tytułu zniesienia współwłasności, sześć w kwocie 42,1 tys. zł z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dwie w kwocie 
3,1 tys. zł z tytułu służebności gruntowej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 47; tom III str. 108-109) 

Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że w 2015 r. Zarząd wykonywał obsługę 
księgową Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w zakresie 
realizacji przez Biuro zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących 
nieruchomości Skarbu Państwa. W związku z powyższym, w ewidencji księgowej 
ZSMP zostały wykazane zaległości z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotu nieruchomości oraz zniesienia 
współwłasności, w odniesieniu do których Zarząd Mienia Skarbu Państwa nie 
prowadził działań windykacyjnych. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 110-111; tom IV str. 419) 

W okresie objętym kontrolą, windykację należności z tytułu najmu i dzierżawy 
nieruchomości prowadził Referat ds. Czynszów i Windykacji, w oparciu  
o obowiązujący w ZMSP regulamin windykacji8. Egzekucję należności z tytułu opłat 

                                                      
6  W 2015 r. odpisu dokonano z tytułu umorzenia odsetek, a w 2012 r. z innych tytułów, np. korekta decyzji, 

wymiaru itp. 
7  Kwota zaległości głównych, bez odsetek. 
8  „Regulamin windykacji należności w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa z tytułu opłat za lokale mieszkalne, 

lokale użytkowe, nieruchomości lub ich części, garaże oraz urządzenia reklamowe usytuowane na 
nieruchomościach wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa m.st. Warszawy 
zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”, wprowadzony poleceniem nr 10 
/2015 Dyrektora ZMSP z 27 lipca 2015 r. Do 26 lipca 2015 r. obowiązywał „Regulaminu prowadzenia 
windykacji” z 1 stycznia 2009 r. 
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za użytkowanie wieczyste prowadził Referat ds. Użytkowania Wieczystego9, we 
współpracy z komórką ds. obsługi prawnej10.  
W 2015 r. nie wprowadzono w ZMSP wewnętrznych uregulowań dotyczących 
windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego11. W Instrukcji kontroli  
i obiegu dokumentów księgowych12 określono terminy wysyłania wezwań do zapłaty 
oraz kierowania spraw do sądu13.  
Kontrolę terminowości wpłat należności z tytułu najmu i dzierżawy prowadził Referat 
ds. Czynszów i Windykacji oraz Wydział Finansowo-Księgowy, poprzez analizę 
sporządzanych raz w miesiącu list najemców zalegających z zapłatą, a z tytułu 
użytkowania wieczystego − Referat ds. Użytkowania Wieczystego, we współpracy  
z Wydziałem ds. Naliczania Opłat, poprzez analizę wydruków z ewidencji księgowej, 
z podziałam na użytkowników i rok powstania zaległości. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 251-296; tom III str. 1-107, 112-120 i 121-139) 

ZMSP informował pisemnie użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych  
o kwocie opłaty rocznej, z pouczeniem o obowiązku wnoszenia opłat w terminie do 
31 marca każdego roku, z góry za cały rok, bez uprzedniego wezwania. Kolejne 
pismo wysyłano w przypadku zaktualizowania ww. opłaty, na podstawie art. 78  
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami14.  
W przypadku należności z tytułu najmu i dzierżawy informacja o kwocie należności 
wynikała z zawartej umowy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 242-491; tom IV str. 1-283) 

Szczegółowym badaniem w zakresie działań windykacyjnych objęto 30 zaległości  
w kwocie 47 974,3 tys. zł (37,2% zaległości ogółem na 31 grudnia 2015 r.) wraz  
z odsetkami w kwocie 13 712,4 tys. zł (31,4% zaległości z tytułu odsetek na 
31 grudnia 2015 r.)15. Stwierdzono, że w 28 przypadkach ZMSP podjął działania 
windykacyjne16, w jednej sprawie działania te nie zostały podjęte, a w jednym 
przypadku w ewidencji księgowej została wykazana zaległość, która nie istniała17. 
Do ww. dłużników wysłano wezwania do zapłaty, ze wskazaniem terminu zapłaty  
i pouczeniem o konsekwencjach prawnych nieuregulowania zadłużenia18.  
W 19 przypadkach ZMSP skierował sprawy na drogę postępowania sądowego,  
z czego na 31 grudnia 2015 r. w 12 uzyskano nakazy zapłaty lub wyroki z klauzulą 
wykonalności, a siedem spraw nie zostało zakończonych. Spośród pozostałych  
dziewięciu spraw: czterech nie skierowano na drogę postępowania sądowego,  
(trzech z powodu zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze19 a jednej – na prośbę dłużnika), trzy sprawy 

                                                      
9  W czasie prowadzenia czynności kontrolnych w ZMSP jednostka nosiła nazwę Wydział ds. Realizacji 

Dochodów. 
10  W czasie prowadzenia czynności kontrolnych w ZMSP jednostka nosiła nazwę Wydział ds. Obsługi Prawnej. 
11  W toku kontroli NIK opracowano „Regulamin windykacji należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 

Skarbu Państwa”, który wejdzie w życie 1 kwietnia 2017 r. 
12  Wprowadzonej Poleceniem nr 21 Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa z 12 sierpnia 2013 r. 
13  Wezwania do zapłaty powinny być wysyłane sukcesywnie jednak nie później niż 9 miesięcy po upływie 

terminu płatności, natomiast pozwy do sądu nie później niż w przeciągu 6 miesięcy od doręczenia wezwania 
do zapłaty. 

14  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. Dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami. 
15  W tym 16 zaległości z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, siedem z tytułu 

użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym, dwie z tytułu odpłatnego nabycia budynku, dwie 
z tytułu najmu, dwie z tytułu dzierżawy oraz jedną z tytułu odsprzedaży. 

16  Czynności windykacyjne, ze względu na cywilnoprawny charakter zaległości prowadzono na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. 

17  Zaległość użytkownika wieczystego o ID 22733 z tytułu opłaty za 2015 r. w kwocie 35,5 tys. zł wraz  
z odsetkami w kwocie 2,1 tys. zł została wykazana w ewidencji księgowej, pomimo iż w 2013 r., na mocy 
decyzji Prezydent m.st. Warszawy, doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

18  W sześciu sprawach ZMSP podjął próby negocjacji z dłużnikami w zakresie dobrowolnej wpłaty zaległości, 
które były bezskuteczne. 

19  Dalej: SKO. 
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zostały skierowane do sądu w 2016 r., a w dwóch przypadkach dokonano 
dobrowolnej wpłaty zaległości. Z 12 spraw, w których uzyskano tytuły wykonawcze, 
osiem skierowano do egzekucji sądowej20, a czterech nie skierowano z powodu: 
upadłości spółki i dobrowolnej wpłaty dłużnika (dwie sprawy) i nieuzasadnionej 
zwłoki (dwie sprawy). ZMSP monitorował sprawy skierowane do egzekucji poprzez 
kierowanie pism, kontakty telefoniczne i mailowe. Spośród 28 spraw, w których 
podjęto działania windykacyjne, w 16 nie stwierdzono zwłoki w podejmowanych 
działaniach (kolejne czynności wykonywane były bezzwłocznie, a ewentualne 
przerwy między tymi czynnościami były obiektywnie uzasadnione).  

(dowód: akta kontroli tom III str. 171-174, 242-491; tom IV str. 76-85, 86-283) 

W dwóch przypadkach, gdzie nastąpiła upadłość i likwidacja spółek, ZMSP zgłosił 
posiadaną wierzytelność w ramach toczących się postępowań upadłościowego  
i likwidacyjnego. W dwóch sprawach Zarząd podjął próbę dochodzenia zaległości  
z majątków członków zarządu spółek, jednak bezskutecznie.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 327-335, 370-373; tom IV str. 196-216) 

ZMSP nie wprowadził systemowych rozwiązań mających na celu identyfikację oraz 
analizę przyczyn powstania zaległości. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 242-491; tom IV str. 1-283) 

Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 
zostały zabezpieczone w formie kaucji: na 1 stycznia 2015 r. zabezpieczono 
należności 368 kontrahentów na łączną kwotę 1 700,1 tys. zł, a na 31 grudnia  
2015 r. − 404 kontrahentów na łączną kwotę 2 114,6 tys. zł. Trzy należności  
w kwocie 22 962,4 tys. zł, z tytułu odpłatnego nabycia budynków zostały 
zabezpieczone hipoteką przymusową, a należności z tytułu użytkowania 
wieczystego podlegały zabezpieczeniu w formie ustanowienia hipoteki na 
nieruchomości dłużnika21 (po bezskutecznej egzekucji lub w trakcie postępowania 
egzekucyjnego). 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 140-170; tom IV str. 413-414) 

Nie stwierdzono przypadków zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku. 
Dyrektor poinformował, że Zarząd oceniał kwestię zasadności wszczęcia 
postępowania dotyczącego zobowiązania dłużnika do wyjawienia majątku w oparciu 
o analizę konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę m.in. wiedzę o majątku dłużnika, 
koszty postępowania, a także realne szanse na odzyskanie należności.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 242-491; tom IV str. 1-283, 392) 

1.3. Umorzenie, odraczanie, rozkładanie na raty należności 

W 2015 r. Wojewoda Mazowiecki umorzył odsetki w kwocie 10,2 tys. zł z tytułu 
nieterminowej wpłaty przez Teatr Wielki − Opera Narodowa w Warszawie, opłat 
rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu22 w kwocie 170,6 tys. zł. Decyzję 
uzasadniono m.in. spłatą w całości należności głównej i szczególną rolą dłużnika  
w życiu kulturalnym kraju. Należność została spisana po stronie Wn konta 751 – 
koszty finansowe. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 22,23,30-32,43-49) 

W ZSMP wprowadzono uregulowania wewnętrzne w sprawie zasad ustalania 
innego niż ustawowy terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania 

                                                      
20  Z czego cztery postępowania egzekucyjne nie zostały zakończone, a trzy były bezskuteczne. 
21  Z powodu braku rejestru w tym zakresie nie można wskazać liczby i kwoty zabezpieczeń. 
22  W latach 2011-2014. 
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wieczystego nieruchomości gruntowych23. W 2015 r. Dyrektor ZMSP wydał  
143 decyzje w sprawie ustalenia innego niż ustawowy terminu zapłaty ww. opłat  
w kwocie 13 848,1 tys. zł. W wyniku szczegółowej analizy 10 decyzji stwierdzono,  
że użytkownicy złożyli wnioski nie później niż 14 dni przed upływem terminu 
płatności, a ustalony termin zapłaty nie przekraczał 2015 r., zgodnie z art. 71 ust 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Decyzje uzasadniono m.in. trudną sytuacją 
finansową wnioskodawców, którą ustalono na podstawie dostarczonych przez nich 
dokumentów. 
W latach 2011-2015, odroczono termin płatności należności w kwocie ogółem 
98 019,0 tys. zł, w tym: 18 925,8 tys. zł w 2011 r., 19 034,9 tys. zł w 2012 r.,  
19 906,7 tys. zł w 2013 r., 20 368,7 tys. zł w 2014 r. i 19 782,9 tys. zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 6-21, 24, 63-64) 

W 2015 r. Wojewoda Mazowiecki rozłożył na 51 rat zaległość z tytułu dzierżawy 
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w kwocie 292,0 tys. zł24, uzasadniając 
decyzję trudną sytuacją materialną i rodzinną dłużnika25. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 21, 23-29, 33-42) 

1.4. Efektywność dochodzenia należności 

Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2014 r. wyniosły 157 739,7 tys. zł  
a na 31 grudnia 2015 r. − 174 150,1 tys. zł (w porównaniu do 2014 r. wzrosły  
o 10,4%). Zaległości w na koniec 2014 r. były równe kwocie należności pozostałych 
do zapłaty a na koniec 2015 r. wynosiły 172 822,8 tys. zł (w porównaniu do 2014 r. 
wzrosły o 9,6%). Wskaźnik relacji dochodów wykonanych w 2015 r. 
(413 143,1 tys. zł) do należności ogółem w 2015 r. (587 303,4 tys. zł) wyniósł 
70,3%, a wskaźnik przyrostu zaległości (15 083,1 tys. zł) i dochodów wykonanych 
na koniec 2015 r. wyniósł 3,7%. Wskaźnik cyklu windykacji należności w 2015 r.,  
w porównaniu do 2014 r., zmniejszył się o około 6 dni. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 27; tom II str. 294, 295, 341) 
Analiza wydatków ZMSP bezpośrednio związanych z wyegzekwowaniem należności 
10 dłużników26 w kwocie ogółem 25,8 tys. zł wykazała, że w żadnym przypadku 
koszty te nie przekroczyły kwoty wyegzekwowanej zaległości27. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 296-300) 
W okresie objętym kontrolą, ZMSP nie przeprowadzał analiz efektywności 
windykacji należności oraz przyczyn przedawnienia lub nieściągalności należności 
Skarbu Państwa. 
Dyrektor ZMSP poinformował, że w latach 2011-2015 Zarząd analizował poziom 
należności ogółem, zrealizowanych dochodów i należności pozostałych do zapłaty. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 290, 301-302) 

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

1. ZMSP nie podjął działań windykacyjnych dotyczących zaległości Instytutu 
Łączności w Warszawie z tytułu odpłatnego nabycia budynków w kwocie 
10 780,0 tys. zł28, mimo iż zaległość była wymagalna od 11 sierpnia 2001 r. 

                                                      
23  Polecenie służbowe Dyrektora ZMSP nr 3/2015 z 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania  

w ZMSP zasad ustalania innego niż ustawowy, terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. 

24  Decyzja z 28 maja 2015 r., znak: FCR-VII.311.19.2015. 
25  Nr: ID D00109. 
26  Nr ID: 53263, 64060, 33003, 52305, 5862, G0002, D01175, 43022, U00048, U00591. 
27  Koszty ogółem wyniosły 3,0 tys. zł. 
28  Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 315/01 z 22 czerwca 2001 r. Instytut Łączności w Warszawie nabył 

nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie 
oraz odpłatnie własność budynków i innych urządzeń związanych z ta nieruchomością. Zaległość została 
zabezpieczona hipoteką przymusową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wierzytelność została zabezpieczona ustanowieniem hipoteki przymusowej na 
ww. nieruchomości. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 242-253) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że Zarząd nie skierował ww. sprawy na 
drogę postępowania sądowego, ze względu na wątpliwości natury prawnej 
odnośnie zasadności decyzji Wojewody dotyczącej odpłatnego nabycia 
własności budynków. W ocenie Dyrektora istnieją podstawy do uznania 
przedmiotowej decyzji za nieprawidłową29. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 368-369, 408-409) 
Zdaniem NIK brak jakichkolwiek działań ZMSP ww. sprawie, w tym wystąpienia 
do Wojewody Mazowieckiego o zajęcie stanowiska odnośnie wydanej decyzji, 
świadczy o nienależytym wykonywaniu zadań w zakresie realizacji dochodów 
Skarbu Państwa.  

2. Dwóch spraw dotyczących zaległości w kwocie 101,4 tys. zł, Zarząd nie 
przekazał do egzekucji, pomimo uzyskania tytułów wykonawczych (w 2010 r. –  
w odniesieniu do zaległości w kwocie 88,4 tys. zł30 i w 2014 r. − do zaległości  
w kwocie 13,0 tys. zł31). 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 51-75, 105-113) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że w pierwszym przypadku sprawa nie 
została skierowana do egzekucji ze względu na prośbę dłużnika, a w drugim 
przypadku nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności wpłynął do Zarządu 8 grudnia 
2014 r., jednak zaginął. W wyniku kontroli, jednostka planuje wystąpić do sądu  
z wnioskiem o ponowne wydanie tytułu wykonawczego. 
W odniesieniu do pierwszej sprawy, ZMSP nie wydał żadnej decyzji w sprawie 
udzielenia ulg w spłacie zaległej należności. 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 401, 405-406) 

3. W sześciu sprawach dotyczących zaległości w kwocie 221,7 tys. zł, wezwania do 
zapłaty zostały wysłane w okresie od 15 do 29 miesięcy po upływie terminu 
płatności32, co było niezgodne z Instrukcją kontroli i obiegu dokumentów 
księgowych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 286-297, 301-326; tom IV str. 1-18, 99-104, 
243-255) 

Dyrektor ZMSP poinformował, że opóźnienie wynikało z dużej liczby dłużników 
(ponad 25 tysięcy), do których Zarząd musiał skierować wezwania.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 417, 421, 429) 

                                                      
29  ZMSP podniósł, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 18 sierpnia 1992 r. sygn. III CZP 103/92, nabycie 

przez jednostkę badawczo-rozwojową, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.  
o jednostkach badawczo-rozwojowych, prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 
Skarbu Państwa oraz własności budynków i urządzeń trwale związanych z ww. gruntami, nie wymaga decyzji 
stwierdzającej wojewody, a budynki i ww. urządzenia pozostające w zarządzie jednostki badawczo-
rozwojowej, stają się jej własnością (brak przy tym wskazania by nabycie miało być odpłatne). 

30  Dotyczy zaległości użytkowników wieczystych o ID 15868, z tytułu opłat za lata 2008-2010. ZMSP był  
w posiadaniu: od 8 grudnia 2010 r. prawomocnego nakazu zapłaty o sygn. XXIV 409/09 z 16 grudnia 2009 r. 
(z klauzulą wykonalności z 30 listopada 2010 r.), od 12 sierpnia 2013 r. prawomocnego wyroku sygn. IIC 
870/11 z 23 listopada 2011 r. (z klauzulą wykonalności z 1 sierpnia 2013 r.), od29 sierpnia 2013 r. 
prawomocnego wyrok sygn. IIC 1072/11 z 26 kwietnia 2012 r. z klauzulą wykonalności z 23 sierpnia 2013 r. 
Dotyczy zaległości użytkowników wieczystych o ID 15868, z tytułu niezapłaconych opłat za lata 2008-2010. 

31  Nakaz zapłaty II Nc 12014/14 z 3 kwietnia 2014 r. (zaległość użytkownika wieczystego o ID 44904). 
32  Wezwania do zapłaty dot. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego zostały wysłane w sprawach o nr: ID 

37511 − 28 lipca 2014 r., tj. prawie po16 miesiącach od daty wymagalności (zaległość za 2013 r. w kwocie 
0,3 tys. zł,), ID 38905 − 12 sierpnia 2014 r., tj. po ponad 16 miesiącach od daty wymagalności (zaległość za 
2013 r., w kwocie 0,2 tys. zł), ID 22382 − 18 listopada 2014 r., tj. ponad 19 miesięcy od daty wymagalności 
(zaległość za 2013 r. w kwocie 0,4 tys. zł), ID 6222 − 17 września 2015 r., tj. ponad 29 miesięcy i 17 miesięcy 
od daty wymagalności (zaległość za 2013 r. i 2014 r., w łącznej kwocie 169,8 tys. zł), ID 38245 − 8 września 
2015 r., tj. ponad 17 miesięcy od daty wymagalności (zaległości za 2014 r., w kwocie 50,3 tys. zł), 
ID 33126, 33202, 33403 − 24 czerwca 2014 r., tj. prawie 15 miesięcy od daty wymagalności (zaległość za 
2013 r. w kwocie0,8 tys. zł. 
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4. Jedną sprawę dotyczącą zaległości w kwocie 9 423 tys. zł, ZMSP przekazał do 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w celu wystąpienia na drogę 
postępowania sądowego, po upływie prawie 5 lat i 7 miesięcy od dnia otrzymania 
prawomocnej decyzji dotyczącej zaległości33, a cztery sprawy dotyczące 
zaległości w kwocie 507,1 tys. zł po upływie od 28 do 35 miesięcy od daty 
wymagalności zobowiązań34. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 254-284, 336-349; tom IV str. 1-50, 86-98) 
Dyrektor poinformował, że opóźnienia wynikały z próśb dłużników  
o niekierowanie spraw do sądu oraz dużej liczby podmiotów zalegających  
z płatnościami. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 369-372, 373, 390-391, 424-427) 

5. W jednej sprawie dotyczącej zaległości w kwocie 104,6 tys. zł wraz z odsetkami 
w kwocie 15,9 tys. zł, ZMSP nie dokonał rozliczenia wzajemnego w drodze 
potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy robót budowanych w kwocie 
124,1 tys. zł, wierzytelności Zarządu w kwocie 110,7 tys. zł, co było niezgodne  
z postanowieniami umowy zawartej między stronami35. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 165-188) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że decyzję o nieskorzystaniu  
z możliwości dokonania rozliczeń wzajemnych w drodze potrącenia podjął były 
Dyrektor i Główny Księgowy, którzy nie są już pracownikami Zarządu. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 404) 

6. W jednej sprawie na kwotę 78,7 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 27,4 tys. zł, 
ZMSP z opóźnieniem podjął działania w celu dochodzenia zaległości z tytułu 
czynszu za styczeń i luty 2006 r., co spowodowało jej przedawnienie36. 
Przedawniona zaległość została spisana z ewidencji księgowej w 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 196-216) 
Dyrektor ZMSP poinformował, że przyczyną przedawnienia była złożoność 
sprawy oraz duża liczba postępowań sądowych, odwołań i zaskarżeń.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 401) 

                                                      
33  Sprawa dot. zaległości Krajowej Izby Gospodarczej z tytułu odpłatnego nabycia budynków na mocy decyzji 

Wojewody Mazowieckiego nr 32/03 z 5 lutego 2003 r. została przekazana 7 kwietnia 2015 r., mimo iż ZMSP 
od 18 września 2009 r. był w posiadaniu decyzji Ministra Infrastruktury z 8 października 2008 r., znak BO2-
784-R-728/08, stwierdzającej ważność ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego. 

34  Zaległość użytkowników wieczystych o nr: ID 10528 i 10529 z tytułu opłaty za 2009 r. w kwocie 399,1 tys. zł  
z odsetkami, została przekazana 27 lipca 2011 r., mimo iż zobowiązanie było wymagalne od 1 kwietnia 
2009 r., tj. prawie po 28 miesiącach od daty wymagalności, ID 6222 z tytułu opłaty za 2013 r. w kwocie 
69,9 tys. zł z odsetkami została przekazana 23 lutego 2016 r., mimo iż zobowiązanie było wymagalne  
od 1 października 2013 r., tj. prawie po 29 miesiącach od daty wymagalności, ID 15745 z tytułu opłaty za 
2007 r. w kwocie 16,6 tys. zł z odsetkami, została przekazana 19 marca 2010 r., mimo iż zobowiązanie było 
wymagalne od 1 kwietnia 2007 r., tj. ponad 35 miesięcy od daty wymagalności, ID 38077 z tytułu opłaty za 
lata 2006-2009 w kwocie 21,5 tys. zł z odsetkami została skierowana 28 stycznia 2013 r., mimo iż 
zobowiązanie było wymagalne od 30 stycznia 2010 r., tj. ponad 35 miesięcy od daty wymagalności. 

35  § 6 ust.3 pkt 6 umowy nr ZM.NZP.342/06 z 2 listopada 2006 r. ZMSP po otrzymaniu 29 grudnia 2006 r. 
faktury od wykonawcy z tytuły wykonanych prac rozbiórkowych, tego samego dnia wystawił wykonawcy 
fakturę z tytułu sprzedaży stali pozyskanej z rozbiórki, a następnie 16 stycznia 2007 r. zapłacił wykonawcy 
pełne wynagrodzenie z tytułu prac rozbiórkowych bez potrącenia należności z tytułu sprzedaży stali.  
Na poczet zaległości ZMSP zaliczył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 5 971,90 zł wraz  
z odsetkami w kwocie 120 zł, co zmniejszyło zaległość do kwoty 104 623,10 zł. 

36 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 25 maja 2007 r. sygn. Akt I ACa 209/07 uznał, iż umowa dzierżawy  
nr 160/43/Z.M./DT/2001 z 6 lipca 2001 r. zawarta między stronami, nie została rozwiązana. ZMSP otrzymał 
ww. wyrok 5 czerwca 2007 r., a 10 marca 2009 r. rozszerzył powództwo o czynsz od 1 stycznia 2006 r.  
do 31 grudnia 2007 r. (tj. o okres, w którym nie naliczał opłat z powodu przekonania o rozwiązaniu umowy 
dzierżawy). W wyniku zgłoszenia przez dłużnika zarzutu przedawnienia, sąd wydał wyrok o sygn. akt II C 
162/08. z 22 września 2009 r., w którym potwierdził przedawnienie należności. 
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Niepodjęcie działań windykacyjnych lub podjęcie ich ze znacznym opóźnieniem było 
niezgodne z postanowieniami art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych37. 

7. Jako działanie nierzetelne należy ocenić niewprowadzenie w ZMSP uregulowań 
wewnętrznych dotyczących windykacji zaległości z tytułu użytkowania 
wieczystego oraz rejestru należności zabezpieczonych hipoteką. Zdaniem NIK  
w sytuacji wystąpienia tak dużej liczby dłużników zalegających z opłatami  
z tytułu użytkowania wieczystego (ponad 25 000) brak ww. uregulowań i rejestru 
miał wpływ na terminowość i efektywność podejmowanych działań 
windykacyjnych oraz utrudniał sprawowanie właściwego nadzoru i kontroli w ww. 
zakresie. Brak rejestru spowodował m.in., że w 2015 r. dokonano odpisów 
aktualizujących bilansową wartość należności zabezpieczonych hipoteką, co było 
niezgodne z Polityką rachunkowości ZMSP. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 140-141, tom IV, str. 399, 414) 
Dyrektor ZMSP poinformował, że rejestr hipotek zostanie wprowadzony  
w 2016 r., natomiast regulamin windykacji zaległości z tytułu użytkowania 
wieczystego wprowadzono w toku kontroli NIK, z mocą obowiązującą  
od 1 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 56-63; tom IV, str. 399, 414) 

8. Nierzetelnym działaniem było nieustalenie w ZMSP szczegółowych zasad:  
− nadzoru wykonywanego przez bezpośrednich przełożonych pracowników 

odpowiedzialnych za wymiar, windykację i ewidencjonowanie należności 
Skarbu Państwa, obejmujących m.in. wyrywkowe sprawdzanie ewidencji 
księgowej należności przez głównego księgowego, w tym zwłaszcza kwot 
przypisów, odpisów i wpłat z dokumentacją źródłową, 

− bieżącego monitorowania przez przełożonych prawidłowości prowadzenia  
i dokumentowania postępowań windykacyjnych  

− obejmujących okresową kontrolę prawidłowości zakończonych postępowań. 
(dowód: akta kontroli tom II str. 191-194) 

Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że zasady nadzoru mające charakter 
ogólny zostały uregulowane w dokumencie: ‘’Zasady i organizacja systemu 
kontroli zarządczej oraz zasady zarządzania ryzykiem w Zarządzie Mienia 
Skarbu Państwa’’38 i wynikają bezpośrednio z zakresów obowiązków osób 
odpowiedzialnych za ten proces. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 112-120, 181-197, 215-250; tom II str. 220-224) 

Zdaniem NIK wprowadzenie zasad nadzoru mających charakter ogólny było 
niewystarczające i miało znaczący wpływ na wystąpienie nieprawidłowości 
stwierdzonych w toku kontroli NIK. Konieczność ustalenia szczegółowych 
uregulowań dotyczących zasad nadzoru nad postępowaniami windykacyjnymi 
uzasadnia ponadto skala należności i zaległości: w 2015 r. ilość sald należności 
wyniosła 88 461, a sald zaległości – 26 022. Podkreślić należy, że NIK po kontroli  
w 2005 r. gospodarowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nieruchomościami 
stanowiącymi własność Skarbu Państwa negatywnie oceniła w wystąpieniu 
pokontrolnym39 niewystarczający nadzór nad działalnością windykacyjną, 
wnioskując m.in. o podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie 

                                                      
37  Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 
38  Polecenie nr 15 z 20 sierpnia 2012 r., zmienione poleceniem nr 25 z 13 września 2013 r. 
39  Wystąpienie z 7 listopada 2005 r. skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy (syg. LWA-41021-2-2005, 

P/05/132). Od 2005 r. całość zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, 
w tym ewidencję i windykację należności Skarbu Państwa przejęła jednostka budżetowa m.st. Warszawy − 
Zarząd Mienia Skarbu Państwa. 
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właściwego i prawidłowego realizowania zadań w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.  

W Statucie oraz regulaminie organizacyjnym ZMSP brak było zapisu  
o wykonywaniu przez Zarząd obsługi księgowej biur Urzędu m.st. Warszawy 
właściwych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, 
realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 110-111) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Współpraca pomiędzy Prokuratorią Generalną Skarbu 
Państwa a jednostkami budżetowymi w zakresie windykacji 
należności niepodatkowych Skarbu Państwa 

W 2015 r. w ZMSP prowadzone były trzy rejestry spraw przekazywanych do 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa40, z których wynika, że w 2015 r. PGSP 
prowadziła w ramach zastępstwa procesowego 36 spraw przekazanych przez 
ZMSP41. 

W 2009 r. dyrektor ZMSP wydał Polecenie służbowe42 w sprawie zasad 
postępowania oraz zadań komórek organizacyjnych ZMSP w zakresie 
przekazywania spraw, w których Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wykonuje 
zastępstwo procesowe Skarbu Państwa – Prezydenta m.st. Warszawy. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 144-167, 168-171, 200) 

W wyniku szczegółowego zbadania 10 spraw43 przekazanych do PGSP, 
stwierdzono, że we wszystkich sprawach wartość przedmiotu sporu przewyższała 
75 tys. zł, a dokumenty i inne dowody zostały przekazane zgodnie z § 5 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie 
zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  
z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu 
Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii 
prawnych44. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 69-143, 172-173) 

Dyrektor ZMSP w wyjaśnieniu podał, że w kontrolowanym okresie nie wystąpiły 
przypadki niewykonania obowiązków przez PGSP, skutkujące utraceniem lub 
utrudnieniem możliwości dochodzenia należności Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 218-219) 

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

1. Spośród 10 spraw objętych szczegółowym badaniem, dwie sprawy dotyczące 
zaległości z tytułu użytkowania wieczystego za 2012 r. i 2013 r. w łącznej kwocie 

                                                      
40  alej: PGSP. Rejestry prowadzone były przez: Referat ds. Czynszów i Windykacji dotyczący należności  

z tytułów innych niż użytkowanie wieczyste, Wydział ds. Realizacji Dochodów – prowadzący wykaz spraw 
sądowych, Wydział ds. Obsługi Prawnej, dotyczący należności z tytułu użytkowania wieczystego. Rejestry 
wykorzystywane były w celach informacyjnych i ewidencyjnych. 

41  W tym: 22 sprawy dotyczące zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, cztery − odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z nieruchomości, jedna − należności z tytułu dzierżawy, jedna − należności z tytułu 
najmu i dwie sprawy dotyczące należności z tytułu dzierżawy.  

42  Nr 7 z 5 września 2009 r. Dalej: Polecenie w sprawie zasad przekazywania spraw do PGSP. Sprawy 
przekazywane do PGSP z zakresu użytkowania wieczystego obsługiwali radcy prawni ZMSP, a obsługę 
zaległości z innych tytułów prowadziła zewnętrzna kancelaria radców prawnych. 

43  Nr ID: 50975, 35091, 46904 (2 sprawy), 10528, 15071, 47082, D00031, D01458, 01338. 
44  Dz.U. Nr 190, poz. 1477 ze zm.  
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568,2 tys. zł45, zostały przekazane do PGSP po upływie 2 lat i 2 miesięcy od 
terminu płatności.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 85-98, 101-106) 

2. W czterech przypadkach dotyczących zaległości w kwocie 2 544,4 tys. zł, akta 
sprawy zostały przekazane radcy prawnemu ZMSP z opóźnieniem wynoszącym 
od 2 miesięcy do 1 roku i 3 miesięcy46, w odniesieniu do terminu określonego  
w uregulowaniach wewnętrznych PGSP47. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 85-98, 101-106, 109-125, 126-137)  
Dyrektor ZMSP poinformował, że opóźnienia wynikały z dużej liczby dłużników 
oraz kierowania do PGSP i radcy prawnego w pierwszej kolejności spraw dwu  
i trzyletnich w celu niedopuszczenia do ich przedawnienia. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 303-311) 

Polecenie w sprawie zasad przekazywania spraw do PGSP nie zostało 
dostosowane do struktury organizacyjnej ZMSP, wprowadzonej w związku ze 
zmianami Regulaminu organizacyjnego48. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 198-213; tom II str. 168-171) 

Dyrektor ZMSP poinformował, że ww. Poleceniu zadania zostały przypisane 
komórkom organizacyjnym istniejącym na dzień jego wprowadzenia, a zmiana 
struktury organizacyjnej ZMSP spowodowała tylko zmianę nazewnictwa komórek 
organizacyjnych uczestniczących w procesie, co nie wpłynęło na brak możliwości 
realizacji przedmiotowego Polecenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 209, 301) 

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ zmiany w nowym regulaminie 
organizacyjnym nie ograniczały się jedynie do zmiany nazewnictwa, np. w nowym 
regulaminie pojawiły się Wydziały zamiast Działów, zlikwidowano Referat Realizacji 
Dochodów, a powołano Wydział Finansowy, w ramach którego utworzono Referat 
ds. Użytkowania Wieczystego i Referat ds. Czynszów i Windykacji, podczas gdy  
w Poleceniu w sprawie zasad przekazywania spraw do PGSP wpisana była 
komórka pod nazwą Dział Finansowo-Księgowy – Sekcja ds. Należności  
i Windykacji.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

3. Wycena i ewidencja niepodatkowych należności Skarbu 
Państwa 

3.1.  Wycena niepodatkowych należności Skarbu Państwa 

Zasady dokonywania wyceny i odpisów aktualizujących wartość należności oraz 
osoby odpowiedzialne (dyrektor i główny księgowy) określono w Polityce 
rachunkowości ZMSP. W 2015 r. bilansowa wycena należności w zakresie odpisów 
aktualizujących ich wartość została przeprowadzona na 31 grudnia. Kwota odpisów 

                                                      
45  Nr: ID 35091 i ID 46904. 
46  Akta sprawy dłużnika ID 35091 dot. zaległości w kwocie 874,1 tys. zł za zostały przekazane z opóźnieniem  

1 roku i 3 miesięcy (za 2012 r.) i 3 miesięcy (za 2013 r.), dłużnika ID 46904 dot. zaległości w kwocie 
519,8 tys. zł z opóźnieniem ponad 6 miesięcy, dłużnika ID 15071 dot. zaległości w łącznej kwocie 554,5 tys. zł 
z opóźnieniem 1 roku i 2 miesięcy (za 2013 r.) i 2 miesięcy (za 2014 r.), dłużnika ID 47082 dot. zaległości  
w kwocie 596,0 tys. zł z opóźnieniem 1roku i 3 miesięcy (za2013 r.) i ponad 3 miesięcy (za 2014 r.). 

47  Akta sprawy o zapłatę powinny zostać przedłożone właściwemu radcy prawnemu nie później niż przed 
upływem roku od terminu wymagalności zobowiązania – Polecenie służbowe dyrektora ZMSP Nr 76  
z 5 sierpnia 2009 r. 

48  Polecenie służbowe Dyrektora ZMSP nr 6/2016 z 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego 
Regulaminu Organizacyjnego ZMSP. 
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wyniosła łącznie 138 729,2 tys. zł, co stanowiło 24,0% należności na 31 grudnia 
2015 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 84-87, 397-400; tom IV str. 310-356) 

Spośród 30 należności objętych szczegółową kontrolą, 19 należności zostało 
prawidłowo wycenione, a dokonane odpisy aktualizujące były wystarczające  
i odpowiednie do stopnia prawdopodobieństwa zapłaty należności49. Wartość 
odpisów ustalano indywidualnie dla poszczególnych należności, uwzględniając 
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku braku informacji o sytuacji 
finansowej i majątkowej dłużnika, wysokość odpisu aktualizującego ustalano 
poprzez zakwalifikowanie do przedziału czasowego zalegania z płatnością50.  
W przypadku zaistnienia zdarzeń wskazanych w art. 35b ustawy o rachunkowości, 
odpisu dokonywano zgodnie z jego treścią. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 310-356) 

Z informacji uzyskanych od Dyrektora ZMSP wynika, że w przypadku spraw 
przekazanych do PGSP, Zarząd nie zwracał się o przekazanie informacji o stanie 
zaawansowania procesu windykacji, w celu dokonywania odpisów. Pracownicy 
pozostają w stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym z radcami prawnymi 
PGSP i na tej podstawie byli w stanie ocenić na jakim etapie znajduje się 
postępowanie i wykorzystać tę wiedzę przy dokonywaniu odpisów. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 368) 

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

1. W ośmiu sprawach ZMSP nierzetelnie zaewidencjonował należności,  
co skutkowało zawyżeniem zaległości na 31 grudnia 2015 r. o 164,5 tys. zł oraz 
odsetek o 6 049,1 tys. zł: 
−  wskutek dokonania błędnych zapisów w ewidencji księgowej w jednej sprawie 

zawyżono należność główną o 73,8 tys. zł i odsetki o 6,4 tys. zł51, w jednej 
zaniżono odsetki o 9,1 tys. zł52, w jednej zaniżono należność główną  
o 21,2 tys. zł i zawyżono odsetki o 9,1 tys. zł 53, co w sumie spowodowało 
zawyżenie należności głównych o 52,5 tys. zł i odsetek o 6,4 tys. zł54, co było 
niezgodne z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. W październiku 2016 r. 
dokonano korekty błędnych zapisów i wprowadzono prawidłowe kwoty 
należności głównej i odsetek,  

                                                      
49  Nie wystąpiły przypadki należności wyrażonych w walucie obcej. 
50  Zaległości: do 1 miesiąca − nie podlegały odpisowi; powyżej 1 miesiąca do 6 miesięcy − podlegały odpisowi  

w wysokości 30% należności; powyżej 6 miesięcy do 1 roku − w wysokości 50%, a powyżej 1 roku −  
w wysokości 70% należności. Odsetki od nieterminowych płatności zostały objęte odpisem aktualizującym 
należności w 100%. 

51  Zaległość główna użytkownika wieczystego, o ID 1227, 1134, 1219 została ujęta w ewidencji księgowej na 
31 grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 336,9 tys. zł, natomiast odsetki na 5 października 2016 r. w łącznej 
kwocie 40,8 tys. zł, podczas gdy zgodnie z orzeczeniami SKO sygn. KOX/1024/Po/10 i KOX/1025/Po/10  
z 29.10.2012 r. kwota zaległości głównej powinna wynosić 263,1 tys. zł, a odsetek 34,4 tys. zł.  

52  Odsetki od zaległości głównej użytkownika wieczystego, o ID 1248, 1135, 1220 zostały ujęte w ewidencji 
księgowej na 5 października 2016 r. w łącznej kwocie 40,8 tys. zł, podczas gdy kwota odsetek powinna 
wynosić 49,9 tys. zł.  

53  Zaległość główna użytkownika wieczystego, o ID 1226, 1133, 1218 została ujęta w ewidencji księgowej na 
31 grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 140,3 tys. zł, natomiast odsetki na 5 października 2016 r. w łącznej 
kwocie 17,2 tys. zł, podczas gdy zgodnie z orzeczeniami SKO sygn. KOX/1022/Po/10 i KOX/1023/Po/10  
z 29 października 2012 r., kwota zaległości głównej powinna wynosić 161,5 tys. zł, a odsetek 8,1 tys. zł. 

54  Nieprawidłowość dotyczyła trzech dłużników, posiadających po 1/3 prawa użytkowania wieczystego.  
Z powodu różnych numerów ksiąg wieczystych dla każdego dłużnika utworzono po trzy konta ID. Kontrola 
wykazała nierzetelność ewidencjonowania należności na wszystkich ww. kontach w latach 2010-2015. 
Powyższe znacząco utrudniło wyliczenie prawidłowej kwoty odsetek na 31 grudnia 2015 r. W celu ustalenia 
skali nieprawidłowości dokonano wyliczenia oraz porównania odsetek na dzień stwierdzenia nieprawidłowości 
tj. na 5 października 2016 r. 
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 (dowód: akta kontroli tom III str. 434-491; tom IV str.133-158)  
−  w dwóch sprawach, w konsekwencji przeniesienia zsumowanych sald 

zaległości z kilku lat, zaniżono odsetki o 91,6 tys. zł55, co było niezgodne  
z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 114-118, 159-164) 
− w jednej sprawie wykazano w ewidencji księgowej odsetki w kwocie 

6 118,9 tys. zł, mimo iż od zaległości tej nie nalicza się odsetek56, co było 
niezgodne z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości (odsetki zostały 
wyksięgowane z ewidencji, we wrześniu 2016 r.),  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 256-283) 
−  w jednej sprawie wykazano w ewidencji należność w kwocie 35,5 tys. zł  

z odsetkami w kwocie 2,1 tys. zł, która nie istniała57, co było niezgodne  
z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości (błąd skorygowano w czerwcu 
2016 r.),  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 76-85) 
−  w jednej sprawie zawyżono zaległość o 76,5 tys. zł i odsetki o 13,3 tys. zł, z 

powodu niedokonania zmniejszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania w danym roku, co było 
niezgodne z art. 71 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami58  
i stanowiło naruszenie art. 20 ust. 1 o rachunkowości (błąd skorygowano we 
wrześniu 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 119-132) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że przyczyną nieprawidłowości były 
błędy pracowników i błędne funkcjonowanie nowego programu księgowego, 
wprowadzonego w 2015 r. W sprawie niedokonania proporcjonalnego naliczenia 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego poinformował, że wynikało to z zalecenia 
Prezydent m.st. Warszawy59 o niedokonywaniu podziału opłaty rocznej (ww. 
stanowisko zostało zmienione w 2016 r.60, w oparciu o opinię prawną, w której 
wskazano na konieczność proporcjonalnego naliczania opłaty). 

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 383-384) 

2. W przypadku trzech zaległości w kwocie 22 962,4 tys. zł dokonano odpisów 
aktualizujących wartość bilansową należności w kwocie 16 073,7 tys. zł61,  

                                                      
55  Odsetki od zaległości użytkownika wieczystego o ID 45126, zostały wykazane w ewidencji księgowej  

na 31 grudnia 2015 r. w kwocie 137,8 tys. zł, podczas gdy zgodnie z prawidłowymi wyliczeniami wynosiły one 
170,4 tys. zł (zaniżenie o 32,6 tys. zł). Odsetki od zaległości użytkownika wieczystego o ID 100246, zostały 
wykazane w kwocie 19,1 tys. zł, podczas gdy zgodnie z prawidłowymi wyliczeniami wynosiły one 78,1 tys. zł 
(zaniżenie o 59,0 tys. zł).  

56  Dotyczy odsetek od zaległości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ID 37741 z tytułu trwałego zarządu. 
Zgodnie z opinią Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 11 maja 2009 r., sporządzona na zlecenie 
Prezydent m.st. Warszawy, trwały zarząd jest administracyjnoprawnym prawem podmiotowym 
przysługującym jednostce organizacyjnej administracji państwowej względem nieruchomości i nie ma 
charakteru cywilnoprawnego, w konsekwencji zaległość nie ulega przedawnieniu i nie nalicza się od niej 
odsetek za zwłokę. 

57  ZMSP wykazał zaległość użytkownika wieczystego o ID 22733 z tytułu opłaty za 2015 r., w kwocie 35,5 tys. zł 
wraz z odsetkami w kwocie 2,1 tys.1 zł, pomimo iż w 2103 r., decyzją Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy nr 779/GK/SP/2013 z 20 listopada 2013 r., doszło do przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. 

58  Pomimo zbycia 15 stycznia 2014 r przez użytkownika wieczystego o ID 53122  prawa użytkowania 
wieczystego, w ewidencji księgowej wykazano zaległość obejmującą opłatę za cały 2014 r. w kwocie 
80,2 tys. zł z odsetkami w kwocie 14,2 tys. zł. W związku z faktem, iż użytkownik posiadał prawo użytkowania 
wieczystego od 1 do 15 stycznia 2014 r. zaległość na 31 grudnia 2015 r. powinna wynosić 3,7 tys. zł  
z odsetkami w kwocie 0,8 tys. zł. 

59  Pismo z 8 stycznia 2014 r. znak GK-NK-III.6871.287.2013.KMA  
60  Pismo z 30 maja 2016 r. znak GK-NK-III.6871.61.2016.KMA dot. przekazania opinii prawnej z 28 stycznia 

2016 r 
61  Dotyczy dwóch zaległości z tytułu odpłatnego nabycia budynków poddanych badaniu w ramach prawidłowości 

wyceny i odpisów aktualizujących należności SP (ID 100488 – kwota odpisu 7 546,0 tys. zł, ID 100490 – 
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co było niezgodne z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz Polityką 
rachunkowości ZMSP62.  

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 310-316, 350) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że wynikało to z przeoczenia 
pracowników prowadzących ewidencję. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 363) 

3. W przypadku należności głównych z tytułu użytkowania wieczystego nie 
ewidencjonowano powiązanych z nimi należności ubocznych powstałych  
w wyniku działań windykacyjnych63, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości. Uniemożliwiało to dokonanie rzetelnej wyceny ww. należności 
oraz utrudniało podejmowanie skutecznych działań windykacyjnych dotyczących 
ww. należności. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 284-309, 376) 
Dyrektor ZMSP poinformował, że brak ewidencji należności ubocznych wynikał  
z wprowadzenia w 2015 r. nowego programu księgowego.  

(dowód: akta kontroli tom IV str. 373-376, 411) 

4. Na 31 grudnia 2015 r. nie dokonano spisania jako nieściągalne dwóch 
należności, na łączną kwotę 5 369,5 tys. zł z odsetkami na łączna kwotę 
7 254,8 tys. zł, pomimo iż w 2013 i 2014 r. wyczerpano wszystkie środki prawne 
ich dochodzenia64, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 370-433; tom IV str. 19-50) 

Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że przyczyną niespisania w 2015 r. ww. 
należności był natłok prac przy wprowadzaniu nowego programu księgowego.  

 (dowód: akta kontroli tom IV str. 383, 405) 

3.2. Ewidencja niepodatkowych należności Skarbu Państwa 

Plan kont oraz przyjęta Polityka (zasady) rachunkowości65 w zakresie należności 
dostosowane były do specyfiki działalności jednostki. Księgi rachunkowe 
prowadzone były w formie elektronicznej. Na system ewidencji księgowej składały 
się następujące programy komputerowe, użytkowane w 2015 r.: 
− KSZOB − Księgowość Zobowiązań, wprowadzony do użytkowania w 2015 r. 

Program służy do ewidencji m.in. należności z tytułu użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu i odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego, 

                                                                                                                                       
kwota odpisu 6 596,1 tys. zł) oraz jednej zaległości z tego tytułu, która nie została włączona do próby  
(ID 100489 – kwota odpisu 1 931,6 tys. zł). 

62  Zgodnie § 4 ust. 4 Polecenia Nr 20/2012 Dyrektora ZMSP, należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem 
skarbowym nie podlegają odpisowi aktualizującemu. 

63  W ZMSP występowały w tym zakresie koszty zastępstwa procesowego, zaliczki wpłacone na czynności 
komornicze, opłaty za biegłych powołanych w sprawach sądowych i komorniczych. 

64  Zaległości spółki o ID 100162, w kwocie 5 354,7 tys. zł z odsetkami w kwocie 7 239,1 tys. zł, nie została 
spisana jako nieściągalna, mimo iż ZMSP od 23 lipca 2014 r., tj. od dnia otrzymania z Prokuratorii Generalnej 
SP wyroku Sądu Najwyższego I CSK 286/13 z 13 marca 2014 r., wiedział o oddaleniu kasacji od wyroku Sądu 
Okręgowego z 24 kwietnia 2012 r. o sygn. XX GC 248/11, w którym stwierdzono brak podstaw do żądania 
zapłaty zaległości od byłego członka zarządu spółki. W związku z likwidacją spółki i postanowieniem Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z 8 marca 2010 r., o wykreśleniu spółki z rejestru 
przedsiębiorców, zaległość powinna zostać spisana przez ZMSP jako nieściągalna w 2014 r. Zaległość  
o ID 15745 z tytułu niezapłaconej części opłaty za 2007 r. w kwocie 14, 8 tys. zł z odsetkami w kwocie 
15,7 tys. zł, została spisana przez ZMSP w sierpniu 2016 r., a nie w 2013 r., mimo iż ZMSP od 10 kwietnia 
2013 r., tj. od dnia otrzymania wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.02.2013 r. o sygn. VCa 3085/12, 
wiedział o pozbawieniu wykonalności nakazu zapłaty z 23.04.2010 r. o sygn. VI Nc 1094/10 (z klauzulę 
wykonalności z 21.11.2011 r.) dotyczącego obowiązku zapłaty przez użytkowników wieczystych opłaty za 
2007 r. W związku z wyczerpaniem drogi sądowej w ww. zakresie ZMSP powinien spisać ww. zaległość  
w 2013 r. 

65  Polecenie nr 5/2010 Dyrektora ZMSP z 20 października 2010 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości Zarządu Mienia Skarbu Państwa ze zm. Dalej: Polityka rachunkowości. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− Czynsze − ZSI Papirus SQL Czynsze – media. Program służy do ewidencji m.in. 
czynszów z tytułu najmu i dzierżawy i należnych odsetek, rozliczania mediów, 
monitorowania działań windykacyjnych, wystawiania faktur i not księgowych,  

− Księgowość Budżetowa − program służy do: prowadzenie ksiąg rachunkowych  
w tym dziennika i kont księgi głównej. Program nie zapewniał automatycznego 
powiązania z innymi programami. 

ZMSP użytkował także program komputerowy „Użytkowanie wieczyste”, 
niewchodzący w skład systemu księgowego. Program był automatycznie powiązany 
z programem księgowym „KSZOB – Księgowość zobowiązań”, poprzez konta 
wymiarowe (dane przenoszone były do KSZOB z wymiarowej części 
oprogramowania). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 208-211) 

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 – rozrachunki i rozliczenia, prowadzona 
była według podziałek klasyfikacji budżetowej i umożliwiała wyodrębnienie 
poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń oraz stanu należności z podziałem 
według kontrahentów. Należności sporne i zasądzone ewidencjonowane były na 
koncie 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie zbiorczej bez ich 
wyodrębniania. Badanie ewidencji analitycznej dotyczącej 30 kontrahentów66 
wykazało, że należności zaksięgowano terminowo, na prawidłowych kontach 
syntetycznych i analitycznych oraz przypisano do właściwego okresu 
sprawozdawczego. W 2015 r. dokonano jednego odpisu należności umorzonej  
w kwocie 10,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 27; tom II str. 342) 

ZMSP dokonał inwentaryzacji należności na dzień 31 grudnia 2015 r. w drodze 
potwierdzenia sald67 oraz metodą weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją 
źródłową68 i różnic nie stwierdzono. 

Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego poinformowała, że w procesie 
inwentaryzacji należności prowadzonej w drodze porównania danych ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych należności, 
komórki księgowości współpracowały z komórkami zajmującymi się windykacją oraz 
komórkami merytorycznymi, ale proces ten nie był dokumentowany. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 175, 180-185) 

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

1.  W przyjętej w ZMSP Polityce rachunkowości nie określono wykazu zbiorów 
danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych  
z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji 
całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych oraz nie 
podano opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, 
procedur lub funkcji w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem 
algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym  
w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 
przetwarzania, a ponadto określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia 
jego eksploatacji, co było niezgodne art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy  
o rachunkowości. 

                                                      
66  Kontrahenci z zaległościami na łączną kwotę 54 885,9 tys. z próby objętej badaniem efektywności 

dochodzenia należności niepodatkowych Skarbu Państwa. 
67  ZMSP wysłał 619 szt. potwierdzeń sald należności, z których otrzymał 219 potwierdzonych na łączną kwotę 

1 907,0 tys. zł. 
68  Saldo należności konta 221 ustalono porównując przypis należności na analitycznych kontach kontrahentów  

z wystawionymi kontrahentom dokumentami oraz wpłaty dokonane na poszczególne konta analityczne 
kontrahentów z operacjami zaewidencjonowanymi na rachunku bankowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 347-518) 
Dyrektor ZMSP podał w wyjaśnieniach, że w wyniku przeoczenia do polityki 
rachunkowości nie zostały wprowadzone uzupełnienia, w 2016 r. opracowanie 
polityki zostało zlecone firmie zewnętrznej, a metody dostępu do danych  
i systemu ich przetwarzania zostały szczegółowo opisane w Poleceniu 
służbowym nr 29 Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa z 28 października 
2013 r. wprowadzającym Politykę bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony 
danych osobowych oraz w § 29.3 ust. 2 i 3 Instrukcji zarządzania systemami 
informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli tom I 477-518; tom II str. 206,212) 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości, opis 
programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod 
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, powinny być 
ustalone w Polityce rachunkowości, w której brak zapisu, że ww. dokumentacja 
dotycząca ochrony danych stanowi integralną część Polityki rachunkowości 
ZMSP. 

2. Zarząd Mienia Skarbu Państwa zaewidencjonował należność dwóch różnych 
podmiotów69 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa  
w kwocie 85,6 tys. zł na jednym koncie księgowym, co było niezgodne  
z zasadami funkcjonowania kont, ustalonymi w zakładowym planie kont70. 

(dowód: akta kontroli tom II str.176-179; tom IV 114-118) 
Dyrektor ZMSP poinformował, że podczas przenoszenia sald księgowych do 
nowego programu księgowego (wprowadzonego w 2015 r.) popełniono błąd 
polegający na przypisaniu należności dwóch dłużników o tym samym nazwisku  
i adresie na jednym koncie. W toku kontroli utworzono dwa odrębne konta 
księgowe.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 204-205) 

3.  Analityczne programy finansowo-księgowe użytkowane w ZMSP nie dawały 
możliwości przedstawienia zaległości w podziale na okresy przeterminowania 
(wiekowanie zaległości). Zestawienia zaległości ww. podziale zawierały błędy np. 
w przypadku programu „Czynsze − ZSI Papirus SQL Czynsze – media”, błąd 
polegał na klasyfikowaniu przedziału wiekowego zaległości dotyczących kont 
nieaktywnych. W programie analitycznym „KSZOB − Księgowość Zobowiązań”, 
wydruk nie obejmował wszystkich kontrahentów i błędnie pokazywał kwotę 
odsetek71. Powodowało to, że księgi rachunkowe były niesprawdzalne,  
co stanowiło naruszenie art. 24 ust. 1 i 4 pkt 2 ustawy o rachunkowości.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 28; tom II str. 287, 231-244, 245-252, 254-
257, 258-269, 288-289) 

Dyrektor ZMSP poinformował, że w celu uniknięcia przedawnienia należności  
z tytułu czynszu i najmu, analizuje się co miesiąc listy zaległości, a podstawę do 
podjęcia działań windykacyjnych stanowi krotność zaległości w stosunku do 
miesięcznego naliczenia czynszu. Odnośnie analiz należności księgowanych  
w programie KSZOB Dyrektor wskazał, że do analizy zaległości 
wykorzystywane są rejestry zaległości (zawierające zaległości z lat ubiegłych, 

                                                      
69  O nr. ewid. 45126 i 101063. 
70  Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości. 
71  Np. wydruki z programu „Czynsze −ZSI Papirus SQL Czynsze – media”: Lista zadłużeń lokali dla zakresu 

krotności zadłużenia na 31.10.2015 r. zawierająca konta nieaktywne, bez przypisów i bez podanej krotności 
zadłużenia z błędnymi podsumowaniami, wydruki z programu „Kszob – księgowość zobowiązań”: wykazy 
zaległości z podziałem jedynie na zaległości z lat ubiegłych i tegoroczne na 31.12.2015 r. (dla poszczególnych 
tytułów należności) wydruki z programu „Kszob – księgowość zobowiązań”: Zaległość z tytułu wszystkich 
zobowiązań na 31.12.2015 r., zawierające wiekowanie zaległości z błędnymi kwotami odsetek i wydruki 
niepokazujące wiekowania zaległości z prawidłowymi kwotami odsetek. 
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zaległości bieżącego roku oraz odsetki zaksięgowane) i zestawienie SQR  
z podziałem na nieruchomości i użytkowników. W trakcie trwania kontroli  
(we wrześniu) został poprawiony przez firmę podział należności głównej na lata, 
jednak nadal błędnie wykazywana jest kwota odsetek. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 216, 217, 226-230, 231-244, 245-252, 254-
257, 258-269, 288-289) 

Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego podała w wyjaśnieniach, że po 
dokonaniu zmian, nadal nie ma możliwości sporządzenia wykazu zawierającego 
strukturę wiekową należności Skarbu Państwa, z powodu wykazywania błędnej 
kwoty odsetek. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 174) 

NIK zwraca uwagę, że ww. zestawieniach, brak było wiekowania należności,  
co powodowało, że utrudniona była analiza należności, w tym zaległości w celu 
niezwłocznego podejmowania działań windykacyjnych w odniesieniu do 
najstarszych zaległości oraz kontrola okresów przedawnienia należności 
przeterminowanych. Ze względu na brak możliwości przedstawienia zaległości 
w podziale na okresy przeterminowania, analizy dokonywano na podstawie 
kartoteki – konta księgowego każdego kontrahenta. W ZMSP proces ten był 
znacznie utrudniony, gdyż w 2015 r. ilość sald należności wyniosła 88 461,  
a w ilość sald zaległości – 26 022. Należy podkreślić, że NIK sygnalizowała ten 
problem już w wystąpieniu pokontrolnym z 2009 r. 72, wnioskując o rozważenie 
możliwości poprawy funkcjonowania systemu informatycznego w celu 
zapewnienia szybkiej, syntetycznej informacji o zaległościach i dokonanych 
spłatach z uwzględnieniem „wiekowania należności”. 

ZMSP użytkował programy komputerowe składające się na system ewidencji 
księgowej, które nie były ze sobą powiązane w sposób zautomatyzowany, 
zapewniający migrację danych. Powodowało to konieczność ręcznego przenoszenia 
danych z programów analitycznych do programu syntetycznego na podstawie 
wydruków zbiorczych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 208-211) 
Dyrektor ZMSP poinformował, że programy księgowe wykorzystywane w ZMSP 
pochodzą od różnych producentów, a ich wdrażanie sięga 2005 r. W celu 
ujednolicenia oprogramowania oraz stworzenia jednolitego systemu, w 2014 r. 
została podjęta decyzja o wdrożeniu programu „KSZOB Księgowość Zobowiązań”, 
co umożliwiło współpracę strony wymiarowej oraz księgowej w zakresie 
użytkowania wieczystego. W następnej kolejności zaplanowano integrację kolejnych 
systemów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 214-215) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność ZMSP w badanym 
obszarze. 

IV. Uwagi i 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 Kontroli73, wnosi o: 

1) ustalenie polityki rachunkowości ZMSP, zgodnie art. 10 ustawy  
o rachunkowości; 

                                                      
72  Wystąpienie z 21 grudnia 2009 r. (sygn. LWA-4111-09-01/2009, K/09/017) po kontroli sprawdzającej 

dotyczącej realizacji dochodów budżetu państwa w latach 2008 − I-III kwartał 2009. 
73  Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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2) kontynuowanie działań zapewniających powiązanie programów księgowych 
wykorzystywanych w ZMSP, w celu stworzenia jednolitego systemu,  
a w odniesieniu do bieżącej działalności wyeliminowanie błędów w programach 
finansowo-księgowych służących do ewidencji należności, w celu uzyskania 
możliwości przedstawienia zaległości w podziale na okresy przeterminowania 
(wiekowanie zaległości); 

3) bezzwłoczne podejmowanie działań w zakresie windykacji zaległości Skarbu 
Państwa; 

4) rzetelne ewidencjonowanie należności Skarbu Państwa, w tym należności 
ubocznych;  

5) rzetelne dokonywanie bilansowej wyceny należności, wraz z odpisami 
aktualizującymi ich wartość oraz dokonanie korekty błędnych odpisów; 

6) wprowadzenie rejestru należności zabezpieczonych hipoteką; 
7) spisanie z ewidencji księgowej należności nieściągalnej w kwocie 5 354,7 tys. zł 

z odsetkami w kwocie 7 239,1 tys. zł; 
8) dokonanie weryfikacji poprawności przeniesienia danych do nowego programu 

księgowego, wprowadzonego w 2015 r.; 
9) dostosowanie statutu ZMSP i regulaminu organizacyjnego do faktycznie 

wykonywanych zadań oraz Polecenia dot. zasad przekazywania dokumentów 
do PGSP do zmienionego Regulaminu organizacyjnego; 

10) ustalenie szczegółowych zasad nadzoru nad procesem windykacji należności 
Skarbu Państwa. 

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 Warszawie. 

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. 

Warszawa, 16 listopada 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
Kontrolerzy Delegatura w Warszawie 

Justyna Goszcz 
główny specjalista k.p. 

 

 

Anna Ledzińska 
specjalista k.p. 
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