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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 5 października 2016 r. 

o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego 

 

(druk nr 290) 

 

U S T A W A   z dnia 10 lipca 2015 r. O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 614 i 1202) 

Art. 1. 

Ustawa określa: 

1)   zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej 

"Agencją"; 

2)   zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powierzonym Agencji, w tym 

mieniem: 

a)  będącym do dnia jego przekazania Agencji w trwałym zarządzie jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym 

mieniem będącym we władaniu tych jednostek oraz dobrami niematerialnymi o 

charakterze majątkowym, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań, 

b)  przekazanym pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których 

organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo 

minister właściwy do spraw wewnętrznych; 

[3)   zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na 

podstawie umowy użyczenia;] 

<3) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na 

podstawie umowy użyczenia lub decyzji właściwego ministra;> 

4)   zasady gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów 

mieszkaniowych i internatowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207); 

5)   zadania realizowane przez Agencję w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami 

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także 

dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194); 

6)   zasady i tryb gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa bez 

pośrednictwa Agencji. 
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Art. 5. 

1. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), nadzorowaną przez 

Ministra Obrony Narodowej. 

2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu. 

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. 

4. W skład Agencji wchodzą: 

1)   Biuro Prezesa Agencji; 

2)   oddziały regionalne Agencji. 

[5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający 

jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów 

regionalnych, szczegółowe zadania i uprawnienia Prezesa Agencji i dyrektorów oddziałów 

regionalnych Agencji oraz tryb udzielania pełnomocnictw w zakresie zadań własnych i 

zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym zleconych przez Ministra Obrony 

Narodowej, oraz system audytu i kontroli wewnętrznej, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez Agencję.] 

<5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, 

określający jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz stanowisk kierowniczych w 

Biurze Prezesa Agencji oraz wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów 

regionalnych Agencji, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego 

wykonywania zadań przez Agencję.> 

 

Art. 11. 

[1. Prezesa Agencji powołuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw Skarbu Państwa spośród kandydatów wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezesa Agencji odwołuje Minister Obrony 

Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.] 

<1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra 

Obrony Narodowej. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.).> 

2. Kadencja Prezesa Agencji trwa 3 lata. 

3. Powołanie Prezesa Agencji wygasa z dniem: 

1)   jego śmierci; 

2)   złożenia rezygnacji; 

3)   odwołania. 

4. Po wygaśnięciu powołania Prezesa Agencji z przyczyn określonych w ust. 3 wskazany 

przez Ministra Obrony Narodowej zastępca Prezesa Agencji pełni obowiązki Prezesa 

Agencji do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa Agencji. 

5. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 
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3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

[6. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji udostępnia się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Ogłoszenie zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia 

udostępnienia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

8. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół powołany przez Ministra 

Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, 

liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia 

najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, 

wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa Agencji oraz kompetencje 

kierownicze. 

9. Członek zespołu ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób 

ubiegających się o stanowisko Prezesa Agencji, uzyskanych w trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

11. Minister Obrony Narodowej może zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej co do kandydatów, o 

których mowa w ust. 10. Do członków Rady Nadzorczej przepis ust. 9 stosuje się 

odpowiednio. 

12. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) nie więcej niż 3 

najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich 

wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 
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5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia żadnego kandydata; 

6)   imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu. 

13. Wynik naboru niezwłocznie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i 

Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Informacja o wyniku 

naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo 

informację o niewyłonieniu żadnego kandydata.] 

 

[Art. 14. 

Zastępców Prezesa Agencji powołuje Minister Obrony Narodowej spośród kandydatów 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Agencji. 

Minister Obrony Narodowej odwołuje zastępców Prezesa Agencji na jego wniosek.] 

 

<Art. 14. 

1. Zastępców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej na 

wniosek Prezesa Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Na stanowiska kierownicze w Biurze Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes 

Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.> 

 

Art. 15. 

1. Oddziały regionalne Agencji tworzy się dla obszaru jednego lub kilku województw lub ich 

części, w zależności od wielkości zasobu Agencji występującego na obszarze 

poszczególnych województw. 

[2. Oddziałami regionalnymi Agencji kierują dyrektorzy. Dyrektorów oddziałów regionalnych 

Agencji powołuje Prezes Agencji spośród kandydatów wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru. Prezes Agencji odwołuje dyrektorów oddziałów regionalnych 

Agencji.] 

<2. Oddziałami regionalnymi Agencji kierują dyrektorzy przy pomocy zastępców. 

Dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz ich zastępców powołuje i odwołuje 

Prezes Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.> 

 

[Art. 16. 

1. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska zastępców Prezesa Agencji i 

dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 

6-9, 12 i 13. 
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2. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska zastępców Prezesa Agencji i dyrektorów 

oddziałów regionalnych Agencji powołuje Prezes Agencji.] 

 

Art. 17. 

[1. W sprawach cywilnych przed sądami Agencję reprezentują Prezes Agencji oraz właściwi 

rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.] 

<1. W sprawach cywilnych przed sądami Agencję reprezentują Prezes Agencji oraz, w 

zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściwi rzeczowo 

i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.> 

<1a. W sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami Agencję reprezentują Prezes 

Agencji, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Biurze Prezesa Agencji, 

oraz właściwi rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji, w 

odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oddziałach regionalnych Agencji.> 

[2. Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wykonują zadania własne 

i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji i 

dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wydają decyzje administracyjne w sprawach 

określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).] 

<2. Prezes Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy 

z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wykonują zadania własne i zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji 

oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 

1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorzy 

oddziałów regionalnych Agencji wydają decyzje administracyjne w sprawach 

określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. 

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996).> 

4. Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów 

oddziałów regionalnych Agencji, a Minister Obrony Narodowej w stosunku do Prezesa 

Agencji. 

Art. 18. 

1. Wynagrodzenie dla Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji przysługuje na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099). 
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[2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego 

wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Agencji i zastępcom Prezesa Agencji, mając na 

względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Prezesa Agencji i zastępców Prezesa 

Agencji.] 

<2. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego Prezesowi Agencji i zastępcom Prezesa Agencji, mając na względzie 

pełnioną funkcję i zakres obowiązków Prezesa Agencji i jego zastępców.> 

 

Art. 19. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. 

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa może odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie 

trwania kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego 

członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej. 

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po 

jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje na okres kadencji Minister Obrony 

Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 3. Minister może odwołać 

Przewodniczącego w trakcie kadencji w każdym czasie. Odwołanie z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego nie oznacza odwołania z Rady Nadzorczej. 

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

6. Powołanie członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem: 

1)   jego śmierci; 

2)   złożenia rezygnacji; 

3)   odwołania. 

7. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom przysługuje 

miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje bez względu na częstotliwość 

zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, z tym że zmniejsza się wynagrodzenie 

miesięczne w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu w danym 

miesiącu, proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady odbytych w tym miesiącu. 

[9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznego 

wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej 

członkom, mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.] 

<9. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom, 
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mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.> 

 

Art. 20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Agencji. 

2. Rada Nadzorcza: 

1)   opiniuje projekt rocznego planu finansowego Agencji; 

2)   opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Agencji; 

3)   opiniuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji; 

[4)   podejmuje uchwały wyrażające opinię w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji 

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem 

finansowym;] 

<4) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium 

z wykonania obowiązków w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem 

finansowym;> 

5)   określa warunki postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji; 

[6)   opiniuje kandydatów na stanowisko Prezesa Agencji, o których mowa w art. 11 ust. 

10;] 

7)   wykonuje inne czynności nadzorcze. 

3. Rada Nadzorcza może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie 

pozostającej w zakresie działalności Agencji. 

[4. Rada Nadzorcza przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2, Ministrowi Obrony 

Narodowej.] 

<4. Rada Nadzorcza przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2, oraz uchwałę, o 

której mowa w ust. 2 pkt 4, Ministrowi Obrony Narodowej.> 

5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, z tym że może delegować swoich 

członków do samodzielnego wykonania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 

2 pkt 7. 

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę Radę i 

zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

Art. 21. 

1. Minister Obrony Narodowej zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Agencji i roczne 

sprawozdanie z działalności Agencji. 

[2. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, o której 

mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, podejmuje decyzję w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezesowi Agencji.] 

<2. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu uchwały 

o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 

4, może odwołać Prezesa Agencji.> 
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[3. W przypadku nieudzielenia absolutorium Prezesowi Agencji Minister Obrony Narodowej 

odwołuje Prezesa Agencji.] 

 

<Art. 27a. 

Przepisów art. 22–27 nie stosuje się do Prezesa Agencji, zastępców Prezesa Agencji, 

dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji i ich zastępców, a także osób zajmujących 

kierownicze stanowiska w Biurze Prezesa Agencji.> 

 

Art. 28. 

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu 

finansowego. 

[2. Biuro Prezesa Agencji i oddziały regionalne Agencji prowadzą samodzielną gospodarkę 

finansową na podstawie rocznych planów finansowych tych jednostek ustalanych przez 

Prezesa Agencji.] 

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), o ile przepisy 

niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

Art. 41. 

1. Należności pieniężne przysługujące Agencji mogą być umarzane w całości lub w części w 

razie wystąpienia co najmniej jednego z następujących przypadków: 

[1)   dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł i do dnia śmierci nie ustalono składników 

majątkowych lub posiadał wyłącznie składniki majątkowe niepodlegające egzekucji 

sądowej lub administracyjnej, na podstawie odpowiednio art. 829-833 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z 

późn. zm.) lub art. 8-10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), oraz 

przedmioty codziennego użytku domowego;] 

<1) dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł i do dnia śmierci nie ustalono składników 

majątkowych lub ustalono składniki majątkowe, do których prawo ustało wraz 

ze śmiercią dłużnika lub posiadał wyłącznie składniki majątkowe niepodlegające 

egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie odpowiednio art. 829–833 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2014 r. poz. 101, z późn. zm.) lub art. 8–10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228 

i 1244), oraz przedmioty codziennego użytku domowego;> 

2)   dłużnik, będący osobą fizyczną, posiada wyłącznie składniki majątkowe 

niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie odpowiednio art. 

829-833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub art. 

8-10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

oraz przedmioty codziennego użytku domowego albo egzekucja należności 
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spowodowałaby istotne zagrożenie dla dalszej egzystencji osoby dłużnika lub 

członków jego rodziny; 

3)   dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za zobowiązania 

podmiotu wykreślonego ponosi Skarb Państwa; 

4)   w stosunku do dłużnika zapadło prawomocne orzeczenie w postępowaniu 

upadłościowym świadczące o braku majątku dłużnika, a do zapłaty należności nie są 

zobowiązane osoby trzecie; 

5)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się nieskuteczne; 

6)   kwota należności związana z używaniem lokalu objęta egzekucją trwającą łącznie co 

najmniej 5 lat nie uległa zmniejszeniu, a lokal został przekazany do zasobu Agencji. 

2. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji, w przypadku gdy oprócz 

dłużnika głównego są zobowiązane również inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy 

przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Odroczenie terminów płatności należności pieniężnych przysługujących Agencji lub 

rozłożenie ich na raty, w całości lub w części, może nastąpić w przypadku braku 

możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia wobec Agencji lub okresowego braku 

zdolności płatniczej dłużnika. 

4. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić na wniosek 

dłużnika lub z urzędu. 

5. Odroczenie terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności pieniężnych 

przysługujących Agencji może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu po wyrażeniu 

zgody przez dłużnika. 

6. We wnioskach, o których mowa w ust. 4 i 5, wskazuje się informacje dotyczące 

wystąpienia przesłanek, o których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3, a do wniosku 

dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek. 

7. Organami właściwymi do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych są: 

1)   Prezes Agencji - jeżeli łączna kwota należności głównej przysługującej Agencji od 

dłużnika jest większa niż dziesięciokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego za rok poprzedni na podstawie 

odrębnych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu 

podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

2)   właściwi miejscowo i rzeczowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji - w 

pozostałym zakresie. 

8. Jeżeli wniosek został złożony przez kilka osób solidarnie zobowiązanych, a kwota 

należności głównej obciążająca każdą z nich uzasadnia właściwość organów różnego 

stopnia, sprawę rozpoznaje Prezes Agencji. 

9. Rozłożenie należności pieniężnych przysługujących Agencji na raty na okres powyżej 2 lat 

wymaga zgody Prezesa Agencji. 
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10. Odsetki ustawowe za opóźnienie nie stanowią należności Agencji, jeżeli ich kwota nie 

przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez operatora świadczącego 

powszechne usługi pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, a 

dłużnik nie został wezwany lub upomniany do ich zapłaty. 

[11. Umorzenie w całości lub w części należności przysługujących od żołnierza zawodowego 

w czynnej służbie wojskowej i osób wspólnie z nim zajmujących lokal, następuje na 

podstawie decyzji właściwego organu Agencji. Umorzenie należności w całości lub w 

części w stosunku do innych osób niż żołnierze zawodowi w czynnej służbie wojskowej i 

osób wspólnie z nim zajmujących lokal, następuje na podstawie umowy. W przypadkach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, umorzenie należności następuje w formie jednostronnego 

oświadczenia woli z pozostawieniem w aktach sprawy decyzji, umowy lub oświadczenia 

Agencji.] 

<11. Umorzenie w całości lub w części należności następuje w formie jednostronnego 

oświadczenia woli z pozostawieniem w aktach sprawy oświadczenia Agencji. W 

przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4–6, gdy miejsce pobytu dłużnika jest 

znane, umorzenie należności następuje na podstawie umowy.> 

12. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności na raty 

lub umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym następuje na podstawie umowy. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, umorzenie należności o charakterze 

cywilnoprawnym następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

13. W zakresie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania należności Agencji, właściwy 

organ Agencji może żądać od zobowiązanych niezbędnych dokumentów, informacji i 

wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów, o których mowa 

w art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 53. 

[1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie 

nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanymi 

przez te jednostki, a także umowy o świadczenie usług, w tym usług wypoczynkowych, 

konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i 

remontowych na rzecz Ministra Obrony Narodowej.] 

<1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie 

nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, 

niewykorzystywanymi przez te jednostki, a także umowy o świadczenie usług, w tym 

usług wypoczynkowych, konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz 

robót budowlanych i remontowych na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanych. Koszty umów realizowanych na rzecz jednostek nadzorowanych 

przez Ministra Obrony Narodowej ponoszą te jednostki.> 
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2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje corocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której jest 

dysponentem, z części przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w 

ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w 

trybie określonym w art. 46, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług. 

 

[Art. 57. 

Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych, może 

nieodpłatnie przekazać lub zbyć na rzecz sił zbrojnych lub służb państw będących stronami 

tych umów, w drodze umowy, produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie, o których 

mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.] 

 

<Art. 57. 

1. Agencja może na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej albo ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych: 

1) nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego 

zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 

2) zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie, 

o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 

z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa, będące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, które nie są wykorzystywane do 

realizacji ich zadań. 

2. Agencja ustala cenę zbycia w porozumieniu odpowiednio z Ministrem Obrony 

Narodowej albo ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Cena powinna 

obejmować w szczególności wartość zbywanego mienia, wysokość kosztów 

poniesionych przez Agencję, wysokość podatków oraz wysokość nakładów 

poniesionych na badania i rozwój zbywanego mienia. 

3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego 

Agencji w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Minister Obrony Narodowej o 

dokonanych zmianach niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.> 
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Art. 63. 

1. Spółki i towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą 

dokonywać wobec Agencji oraz między sobą czynności w zakresie: 

1)   zarządu i administrowania nieruchomościami; 

2)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy i 

remontów; 

3)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania usług wypoczynkowych, konferencyjnych i 

szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych. 

<1a. Do czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywanych przez jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję, jeżeli ponad 80% działalności 

takiej spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.> 

2. W spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza 

lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, prezesów oraz członków 

zarządów i rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych tych podmiotów powołuje i odwołuje 

walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników, przy czym minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa, w spółkach jednoosobowych lub z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa, wskazuje jednego członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. 

3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych 

podmiotów określonych w ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 

1202). 

 

 

 

 

 

 


