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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną 
przez Ministra Obrony Narodowej. Powstała 1 października 2015 r. 
poprzez połączenie istniejących dotychczas Agencji Mienia Wojskowego 
i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 

 Agencja jest jednym z największych podmiotów dysponujących 
mieniem Skarbu Państwa. W jej zasobie, na koniec 2016 r., znajdowało 
się ponad 2,5 tys. nieruchomości gruntowych (stanowiących w 100% 
własność Skarbu Państwa), o łącznej powierzchni przekraczającej 
5,2 tys. ha. 

 Zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu 
Państwa, przez utworzoną w 2015 r. Agencję Mienia Wojskowego,  
nie były do tej pory przedmiotem kontroli NIK. 

 



Nieruchomości Skarbu Państwa  
w zasobie Agencji Mienia Wojskowego 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.  



   

Co kontrolowaliśmy? 03 

Czy Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała 
powierzonymi nieruchomościami Skarbu Państwa? 
W szczególności: 

 Czy Agencja Mienia Wojskowego prawidłowo zarządzała 
nieruchomościami Skarbu Państwa? 

 Czy Agencja Mienia Wojskowego prawidłowo ustalała i dochodziła 
należności Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania powierzonymi 
składnikami mienia? 

 Czy prawidłowo i gospodarnie realizowano inwestycje oraz 
dokonywano remontów obiektów budowlanych będących w zasobach 
Agencji Mienia Wojskowego? 

 Czy Agencja Mienia Wojskowego prawidłowo realizowała 
zobowiązania publicznoprawne? 
 

 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

 Okres objęty kontrolą:  
od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.   

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 Agencja rzetelnie ewidencjonowała nieruchomości oraz skutecznie 
usunęła występujące w 2015 r. zasadnicze różnice pomiędzy danymi 
ewidencyjnymi i sprawozdawczymi, dotyczącymi gruntów i budynków.  

 Przed połączeniem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z Agencją Mienia 
Wojskowego (przed 1 października 2015 r.) występowała zasadnicza 
różnica pomiędzy danymi ewidencyjnymi i sprawozdawczymi, 
dotyczącymi gruntów i budynków.  Powierzchnia gruntów znajdujących 
się w zasobie AMW różniła się zasadniczo według Sprawozdania  
o stanie mienia Skarbu Państwa  i według danych ewidencyjnych 
Agencji. Według sprawozdania - w zasobie AMW znajdowało się  
14 083 ha gruntów, a według ewidencji 4 124 ha (na 31.12.2014 r.).  

Stwierdzony stan – ewidencjonowanie nieruchomości 05 



 Według stanu na 
30.06.2018 r., w zasobie 
AMW znajdowały się:  
– nieruchomości 

o łącznej powierzchni 
4 071,9420 ha, 

– 3 081 budynków 
o łącznej powierzchni 
użytkowej 
1 628 305,64 m².  

 Wartość ewidencyjna 
nieruchomości wynosiła  
3 526 081,8 tys. zł.  

 
 

Stwierdzony stan – nieruchomości Skarbu Państwa  
w zasobie Agencji Mienia Wojskowego 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie ustaleń kontroli. 



 Przekazywanie do Agencji nieruchomości trwale zbędnych dla potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa państwa, a także użyczanie Agencji 
nieruchomości czasowo zbędnych dla MON odbywało się na podstawie 
planów.  

 Nieruchomości przekazywano oddziałom regionalnym Agencji  
na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości,  
o których mowa w art. 47 ustawy o AMW. Poza wyjątkami, protokoły 
te zawierały wszystkie wymagane dane. NIK zauważa, że wzór 
protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości, wprowadzony decyzją 
Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej, nie zawierał wszystkich 
elementów wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy o AMW. Nie było 
w nim informacji o stosowanych stawkach podatku od nieruchomości. 

Stwierdzony stan – przekazywanie i użyczanie Agencji 
nieruchomości 07 



 Agencja skutecznie realizowała finansowe plany sprzedaży 
nieruchomości oraz prawidłowo oddawała w najem i dzierżawę 
nieruchomości. Umowy użyczenia zawierane były głównie na potrzeby 
jednostek nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na cele związane z ich 
działalnością, oraz gdy użyczenie było uzasadnione interesem Sił 
Zbrojnych lub ważnym interesem publicznym. Przekazywanie przez 
Agencję nieruchomości w trwały zarząd obywało się na mocy decyzji, 
spełniających wymagania ustawowe.  

 Nieruchomości zbywano nieodpłatnie jednostkom samorządu 
terytorialnego na cele publiczne i ich zadania własne. Oddziały 
regionalne (poza jednym) monitorowały sposób wykorzystania 
nieruchomości przekazanych im nieodpłatnie przez Agencję.  

Stwierdzony stan – sprzedaż i inne formy  
gospodarowania nieruchomościami 08 



  

Stwierdzony stan – realizacja planu sprzedaży  
nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego 09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli. 



 W okresie objętym kontrolą, koszty związane z utrzymaniem 
nieruchomości wyniosły łącznie 145 738,3 tys. zł  i obejmowały przede 
wszystkim podatek od nieruchomości, koszty ochrony, opłaty 
za energię elektryczną, koszty ubezpieczenia, wydatki na usługi 
zarządzania, koszty zabezpieczenia, koszty przeglądów okresowych.  

 W Oddziale Regionalnym we Wrocławiu, w przypadku sześciu z 12 
przejętych w latach 2016–2017 obiektów budowlanych  
nie przeprowadzono w wymaganych terminach, okresowych kontroli, 
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane.  

 W toku oględzin przeprowadzonych przez NIK, stwierdzono nienależyty 
stan części nieruchomości, nieporządek na terenach przylegających  
do budynków, nienależyte ogrodzenie terenu oraz brak znaków 
zakazów wstępu.   

Stwierdzony stan – utrzymywanie zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa 10 



Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Stwierdzony stan – nieruchomość we Wrocławiu  
przy ul. Mieszczańskiej 11 



Źródło: Materiały kontrolne NIK. 

Stwierdzony stan – nieruchomość w Bobrku  
(zasób Oddziału Regionalnego w Krakowie) 12 



 Agencja Mienia Wojskowego, prawidłowo i skutecznie naliczała 
należności za nieruchomości udostępniane ze swojego zasobu oraz 
rzetelnie prowadziła windykację tych należności.  
Wyjątek - Oddział we Wrocławiu, gdzie: 
– w latach 2016–2017 oraz w I połowie 2018 r. dopuszczono 

do przedawnienia należności na kwotę łączną 9,6 tys. zł; 

– przy dochodzeniu należności miały miejsce przypadki naruszenia 
wewnętrznych procedur, które polegały m.in.  na niedochowaniu 
terminów skierowania powództwa do sądu oraz terminów 
wystąpienia do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji;  

– w 14 sprawach, zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę 
zostały sporządzone przed zaopatrzeniem tytułu wykonawczego  
w klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu  
do egzekucji administracyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stwierdzony stan – ustalanie i dochodzenie należności 13 



Stwierdzony stan – należności krótkoterminowe  
Agencji Mienia Wojskowego 14 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli. 



 
 

Stwierdzony stan – windykacja pieniężna 15 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie ustaleń kontroli. 



 Agencja terminowo przesyłała łączne sprawozdania Rb-N (kwartalne 
sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów 
finansowych). Po dokonanej, w wyniku kontroli NIK, korekcie 
nierzetelnego sprawozdania (za 2017 r.), dotyczącej kwot należności 
z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości (80,6 mln zł), sprawozdania 
Agencji nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności.  

 Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych, zgodnie 
z zapisami ustawowymi, dokonywali umorzeń, odroczeń i rozkładania  
na raty należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami  
Skarbu Państwa. Łączna kwota umorzeń (około 44 mln zł), głównie 
należności sprzed kilku (a nawet kilkunastu) lat od niewypłacalnych  
lub nieposiadających majątku dłużników wskazuje, że Agencja 
wykorzystała możliwości urealnienia sald należności przejętych w 2015 r.  

Stwierdzony stan – sprawozdawczość oraz dokonywanie 
umorzeń, odroczeń i rozkładanie na raty   16 



Stwierdzony stan – umorzenia, odroczenia i rozłożenia  
na raty należności dokonanych przez Prezesa Agencji Mienia 
Wojskowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami  

17 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli. 



 Agencja Mienia Wojskowego skutecznie realizowała zaplanowane 
inwestycje oraz dokonywała remontów obiektów budowlanych.  

Stwierdzony stan – inwestycje i remonty 18 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli. 



 Zarówno w Biurze Prezesa, jak i większości oddziałów regionalnych, dokonując 
wyboru wykonawców zamówień publicznych dochowywano zasad określonych 
w art. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

 Istotne nieprawidłowości przy udzielaniu i realizacji zamówień stwierdzono  
w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu, m.in. naruszenie art. 44 ust. 4 ustawy  
o finansach publicznych, art. 91 ust.2a ustawy - Prawo zamówień publicznych 
(upzp), art. 89 ust. 1 pkt 2 upzp, art. 29 ust. 1 upzp, art. 144 ust. 1 upzp.  

 Polegały one na: udzieleniu bez zastosowania upzp zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych; nieodrzuceniu  oferty wybranego wykonawcy, która była 
niezgodna z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niedokonaniu 
rzetelnego opisu przedmiotu zamówień objętych trzema umowami na 
wykonanie robót budowlano-remontowych; zlecanie wykonania robót 
zamiennych i dodatkowych, bez zachowania formy pisemnej; braku  pisemnego 
aneksu dla zmiany umowy; nieprawidłowym zakwalifikowaniu przedmiotu 
umowy; niepełnym wniosku dotyczącym udzielenia zamówienia  
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 

Stwierdzony stan – udzielanie zamówień publicznych  19 



Stwierdzony stan – należności publicznoprawne oraz wpłaty  
na fundusze uiszczone przez Agencję Mienia Wojskowego  20 

* 

* Wysokość podatku za 2017 r. wynikała z osiąganych przychodów ze sprzedaży 

 Agencja terminowo 
i w prawidłowej wysokości 
dokonywała wpłat na fundusze 
celowe: Fundusz Modernizacji 
Sił Zbrojnych i Fundusz 
Modernizacji Bezpieczeństwa 
Publicznego (łączna kwota 
ponad 60 mln zł).  

Źródło: Opracowanie własne NIK  
podstawie ustaleń kontroli. 



Stwierdzony stan – zasady dokonywania odpisu  
na FMSZ oraz FMBP  21 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie ustaleń kontroli. 



 NIK dostrzega duże ryzyko związane z przyjętą przez oddziały regionalne 
generalną zasadą opłacania podatku od nieruchomości wg stawek jak  
dla gruntów i budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego  (wyłączając nieruchomości mieszkaniowe i grunty 
z nimi związane) oraz nieopłacania podatku od budowli, ze względu 
na prezentowane stanowisko, że nieruchomości te nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 Jedynie część zasobu wykazywano jako nieruchomości związane  
z działalnością gospodarczą. Dotyczyło to budynków faktycznie 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Agencję 
oraz inne podmioty. Taki sposób wykazywania przez Agencję nieruchomości 
do opodatkowania i wynikająca z tego wysokość podatku do zapłaty były 
kwestionowane przez część gminnych organów podatkowych oraz sądy 
administracyjne, wskazujące, że Agencja winna opłacać podatek według 
stawek jak dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Stwierdzony stan – podatek od nieruchomości 22 



 Agencja zadeklarowała na 2018 r. niemal 18 mln zł podatku od nieruchomości. 
Zakładając, że we wszystkich gminach Agencja powinna zapłacić podatek od 
wszystkich nieruchomości wg najwyższych stawek, jak dla gruntów i budynków 
związanych z działalnością gospodarczą (z wyłączeniem budynków mieszkalnych 
i gruntów z nimi związanych), koszt podatku od nieruchomości powinien 
wynieść około 42 mln zł za jeden rok (około 24 mln zł więcej niż deklarowano).  

 W toku kontroli NIK, Agencja złożyła do Trybunału Konstytucyjnego skargę 
konstytucyjną (jeszcze nie została rozpatrzona) kwestionując rozstrzygnięcia 
organów podatkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz sądów 
administracyjnych, które wykazywały, iż wystarczającą przesłanką 
zakwalifikowania gruntu albo budynku podlegającego opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów i budynków związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej jest samo posiadanie nieruchomości 
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.  
I to, mimo że faktycznie nie wykorzystuje on posiadanego gruntu albo budynku 
do  prowadzenia działalności gospodarczej. 

Stwierdzony stan – podatek od nieruchomości 23 



 Ustalono także, że Oddział Regionalny we Wrocławiu nie regulował 
bezzwłocznie zobowiązań podatkowych, wynikających z decyzji gminnych 
organów podatkowych, jak i nie wnosił zabezpieczenia, o którym mowa  
w art. 33d § 2 Ordynacji podatkowej, co spowodowało konieczność zapłaty 
odsetek również za okres po wydaniu decyzji przez organ pierwszej 
instancji.  

 Agencja jako jednostka sektora finansów publicznych powinna 
podejmować działania mające na celu ograniczenie wysokości uiszczanych 
odsetek od zaległości podatkowych, dokonując niezwłocznie opłacenia 
podatku po wydaniu decyzji przez gminne organy podatkowe lub korzystać 
z możliwości wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2 
Ordynacji podatkowej (niezależnie od ewentualnego wykorzystywania 
drogi odwoławczej), unikając generowania dodatkowych kosztów z tym 
związanych. 

Stwierdzony stan – podatek od nieruchomości 24 



Ocena ogólna (1) 25 
 

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała 
nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania 
i realizacji zamówień publicznych przez Oddział Regionalny AMW 
we Wrocławiu oraz  przyjętego sposobu deklarowania i uiszczania 
podatku od nieruchomości. 
 

 rzetelne ewidencjonowanie nieruchomości oraz skuteczne usunięcie występujących w 2015 r. 
zasadniczych różnic pomiędzy danymi ewidencyjnymi i sprawozdawczymi,  

 skuteczne realizowanie finansowych planów sprzedaży nieruchomości oraz prawidłowe 
oddawanie  w najem i dzierżawę nieruchomości, 

 zbywanie nieruchomości prowadzone zgodne  z wymaganiami procedury.  

Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

 prawidłowe naliczanie należności za nieruchomości oraz rzetelne, poza wyjątkami (Oddział 
we Wrocławiu), prowadzenie windykacji należności, 

 zgodnie z wymaganiami ustawowymi, dokonywanie umorzeń, odroczeń i rozkładanie na raty 
należności, 

 usunięte jeszcze w toku kontroli błędy w sprawozdaniu łącznym Rb-N za 2017 r. 

Ustalanie i dochodzenie należności Skarbu Państwa 



Ocena ogólna (2) 26 

 skuteczne realizowanie inwestycji oraz dokonywanie remontów obiektów budowlanych,  
 istotne nieprawidłowości przy udzielaniu i realizacji zamówień stwierdzono w Oddziale 

Regionalnym we Wrocławiu,  
 zawarte z wykonawcami umowy zabezpieczały interesy Agencji. 

Realizowanie inwestycji i dokonywanie remontów 

 duże ryzyko związane z przyjętą generalną zasadą opłacania podatku od nieruchomości wg stawek 
dla pozostałych gruntów i budynków, 

 terminowe i w prawidłowej wysokości dokonywanie wpłat na fundusze celowe: Fundusz 
Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.  

Uiszczanie zobowiązań publicznoprawnych 



27 Wnioski – Prezes Rady Ministrów 

 Wprowadzenie zintegrowanego systemu elektronicznego dla podmiotów 
gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego, który pozwoli na bieżące uzyskiwanie informacji 
o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, o transakcjach,  
o uzbrojeniu terenu, o jego przeznaczeniu w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, mapach ewidencyjnych i zasadniczych. 
Taki system pozwoli skonsolidować prowadzone przez starostwa operaty 
ewidencyjne, jak ewidencja gruntów, budynków, lokali itp. oraz ewidencje 
prowadzone przez inne podmioty. Jednocześnie zamieszczanie w tym 
systemie ogłoszeń dotyczących zbywania nieruchomości znacznie zredukuje 
koszty podmiotów oraz zwiększy efektywność dotarcia do 
zainteresowanych, którzy będą mieli wszystkie dane w jednym miejscu. 
Zmiany te będą zgodne z priorytetami dotyczącymi rozwoju cyfryzacji 
administracji publicznej i informatyzacji społeczeństwa.  

 

 
 



28 Wnioski – Minister Finansów 

 Wprowadzenie dla Agencji częściowego zwolnienia podatkowego  
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez dodanie w art. 7  
w ust. 2 tej ustawy punktu 7, w brzmieniu: Agencję Mienia Wojskowego,  
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą. 

 

– Mając na uwadze aktualnie obowiązujące regulacje, zawarte w art. 1a pkt 3  
tej ustawy, objęcie we władanie wszystkich nieruchomości przekazanych 
Agencji i prowadzenie przez nią działalności gospodarczej przesądza 
o opodatkowaniu nieruchomości najwyższą stawką podatku od nieruchomości. 
Samo posiadanie gruntu przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
decyduje o tym, że grunt ten jest kwalifikowany jako związany z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 



29 Wnioski – Minister Finansów cd. 

– Agencja powołana jest głównie do realizacji zadań państwa, a także w odróżnieniu 
od innych przedsiębiorców:  z przychodów pokrywa koszty uporządkowania stanu 
prawnego, prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa i utrzymania mienia; 
zobowiązana jest przeznaczyć część dochodów na Fundusz Modernizacji Sił 
Zbrojnych oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego; ma obowiązek 
przejmowania wszystkich nieruchomości przekazywanych przez Ministra Obrony 
Narodowej; prowadzi działalność gospodarczą tylko ubocznie w zakresie 
wynikającym z potrzeb obronności  
i bezpieczeństwa. 

W związku z tym niezbędne wydaje się zwolnienie Agencji z obowiązku podatkowego 
tak, aby uiszczała podatek od nieruchomości w najwyższej wysokości (dla działalności 
gospodarczej) tylko od budynków, gruntów i budowli, na których faktycznie prowadzona 
jest działalność gospodarcza.  
W przypadku 369 gmin, na rzecz których Agencja uiszcza podatki od nieruchomości, 
takie zmiany nie wpłyną znacznie na wysokość ich dochodów (łącznie około 24 mln zł 
rocznie), ponieważ obecnie Agencja stosuje w deklaracjach najwyższą stawkę podatku 
wyłącznie dla nieruchomości faktycznie wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.  



30 Wnioski – Minister Obrony Narodowej 

 Wprowadzenie zmian do stosowanego przez Agencję Mienia Wojskowego 
wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości (stosowanego przez 
jednostki nadzorowane przez MON), wprowadzonego decyzją Ministra 
Obrony Narodowej Nr 175/MON z dnia 30 października 2017 r.  
w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji 
Mienia Wojskowego, ponieważ nie zawiera on wszystkich elementów 
wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy o AMW – nie ma w nim informacji  
o stosowanych stawkach podatku od nieruchomości. 



  
 

31 Działania po kontroli 

finansowe 
rezultaty kontroli 

85,8 mln zł 

wnioski 
pokontrolne 

21 

wystąpienia 
pokontrolne 

4 

zawiadomienie 

5 czynów 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 
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