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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/066 - Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upowaznlenla do kontroli:
nr LGD/126/2017 z dnia 16.10.2017 r. i nr LGD/39/2018 z dnia 12.02.2018 r.

2. Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/158/2017 z dnia 07.12.2017 r.

3. Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/176/2017 z dnia 22.12.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6,634-635)

Akademia Morska w Gdyni,
ul. Morska 81-87,81-225 Gdynia1.

Prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni2.

(dowód: akta kontroli str. 7-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności
w okresie objętym kontrolą3Akademia posiadała politykę gospodarowania mieniem,
jednak określone w niej zasady, nie zawsze były przestrzegane i nie w pełni
zabezpieczały interesy Uczelni. Umowy najmu pomieszczeń ze Studium
Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z 0.0.4 były podpisywane przez
osoby nieuprawnione, a część z nich zawarto i rozliczano w sposób mogący
prowadzić do konfliktu interesów.
Niektórzy pracownicy Akademii realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach umów
zawartych ze Studium, jednocześnie reprezentowali Uczelnię w zawieranych ze
Studium umowach dotyczących najmu sal, w których prowadzone były te zajęcia.
Ponadto, niektórzy pracownicy Akademii również realizujący zajęcia dydaktyczne na
rzecz Studium w salach najmowanych od Uczelni byli jednocześnie osobami
rozliczającymi te umowy. Działania takie stwarzały ryzyko naruszenia interesów
Akademii w zakresie gospodarowania mieniem.

W latach 2015-2016 zakres zadań i uprawnień nadanych Kanclerzowi, uniemożliwiał
mu sprawowanie prawidłowego nadzoru nad realizacją umów zawartych ze
Studium, do czego Kanclerz był zobowiązany na podstawie § 2 Zarządzenia nr 7
Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Uczelni5. Skutkowało to ograniczeniem
podejmowanych przez Kanclerza działań nadzorczych jedynie do sprawowania
bieżącej kontroli zgodności stawek płaconych przez najemców oraz do parafowania
umów przez zastępcę Kanclerza.

1 Dalej: ,Akademia' lub ,Uczelnia'.
2 Dalej: ,Rektor', od dnia 01 września 2016 r. wybrany w dniu 31 marca 2016 r. na kadencję 2016-2020. Poprzednio, do dnia

31 sierpnia 2016 r. Rektorem Akademii Morskiej w Gdyni był prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz wybrany w dniu 29 marca
2012 r. na kadencję 2012-2016 (dalej: ,Były Rektor').

3 Lata 2015-2017.
4 Dalej: ,Studium'.
s Dalej: Zarządzenie nr 7 z 2008 r.



Opis stanu
faktycznego

Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży
nieruchomości w Gdyni przy ul. Beniowskiego 24/24A6 zawierał niektóre
postanowienia pozwalające na swobodną ich interpretację. Ponadto stwierdzono
niezgodności pomiędzy zapisami protokołu z posiedzenia Komisji dotyczącego tego
przetargu, a zapisami powyższego Regulaminu.
W latach 2015-2016 w Uczelni nie prowadzono rejestrów umów dotyczących
wynajmu pomieszczeń przez Wydziały Uczelni. Obowiązek utworzenia Centralnego
Rejestru Umów7 oraz zasady jego prowadzenia, wprowadzono dopiero od dnia
1 stycznia 2017 r.

W umowach najmu (dzierżawy) nieruchomości określano cele na jakie były one
przeznaczone, wyposażenie, sposób korzystania, a także terminy płatności czynszu.
Zawierano także dane o powierzchni wynajmowanych pomieszczeń oraz wysokości
czynszu, jednak nie zawsze były one rzetelne.

Powołanie Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu na prowadzenie
stołówki studenckiej oraz ten Konkurs odbyły się z naruszeniem niektórych
postanowień Regulaminu na prowadzenie stołówki, a umowa została podpisana
przez Prorektora ds. Kształcenia bez pisemnego pełnomocnictwa Rektora.
Akademia prowadziła ewidencje, które umożliwiały bieżące monitorowanie stanu
należności z tytułu gospodarowania mieniem. W przypadku wystąpienia zaległości,
podejmowano działania w celu ich wyegzekwowania. Stwierdzone w tym obszarze
nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność,
a wszystkie objęte badaniem zaległości zostały uregulowane.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Polityka gospodarowania mieniem
1.1. Akademia jest publiczną szkołą wyższą, której nazwa została nadana ustawą

z dnia 5 grudnia 2001 r. o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy
Akademia Morska w Gdyni8.

Uchwałami Senatu Akademii Nr: 1O/XVz dnia 25.10.2012 r.9 i 32/XVI z dnia
24.11.2016 r.10 uchwalano Strategię rozwoju Uczelni. Zgodnie
z postanowieniami powyższych uchwal, cele związane z organizacją
i zarządzaniem miały być realizowane m.in. poprzez racjonalizację
gospodarowania zasobami Uczelni, w tym zasobami ludzkimi.

(dowód: akta kontroli str. 602, 656-663, 705-716)
Statut Uczelni zastal zatwierdzony decyzją Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
20 pażdziernika 2006 r.11.

6 71 lokali mieszkalnych będących własnością Akademii Morskiej w Gdyni. Poprzedzony uchwałą Nr 306 Senatu Akademii
Morskiej w Gdyni z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż nieruchomości będących własnością Akademii
Morskiej w Gdyni lokali mieszkalnych wchodzących w skład budynku posadowionego na terenie nieruchomości gruntowej
przy ul. Beniowskiego 24-24A w Gdyni (dalej: ,Regulamin przetargu').

7 Dalej: ,CRU'.
B Dz. U. Nr 154, poz.1785.
9 Strategia na lata 2012-2016.
10 Strategia na lata 2016-2020.
11 Dalej: ,Statur
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Zgodnie z postanowieniami tego Statutu, podstawowymi zadaniami Akademii
sąm.in.:
- kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania

wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, w szczególności
zaś kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr na potrzeby gospodarki
opartej na wiedzy, zwłaszcza gospodarki morskiej, a w tym głównie
kształcenie przyszłych oficerów marynarki handlowej oraz innych
specjalistów przygotowanych do pracy na morzu i w przemyśle i instytucjach
morskich; kształcenie kadr oficerskich dla floty handlowej jest zgodne
z ratyfikowaną przez Polskę konwencją STeW - Międzynarodową
konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
świadectw oraz pełnienia wacht;

- prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług
badawczych, integracja nauki z praktyką gospodarczą;

- prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia
nowych umiejętności niezbędnych w społeczeństwach innowacyjnych;

- kształcenie i promowanie kadr naukowych;
- działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych (w tym

Województwa Pomorskiego i Regionu Morza Bałtyckiego) poprzez
uczestnictwo w realizacji strategii, projektów i programów Unii Europejskiej.

Dodatkowo Uczelnia wykonuje zadania m.in. w zakresie kształcenia
uzupełniającego osób posiadających tytuły zawodowe, w tym podyplomowe
kształcenie oficerów marynarki handlowej, w zakresie wiedzy ogólnej
i specjalistycznej.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii są następujące
wydziały:

- Wydział Elektryczny;

- Wydział Mechaniczny;

- Wydział Nawigacyjny;

- Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.
Zgodnie ze Statutem Rektor kieruje działalnością Akademii i reprezentuje ją na
zewnątrz, jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.
Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji
innych organów Akademii, w szczególności m.in.: podejmuje decyzje dotyczące
mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia
i sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni oraz nad
działalnością jednostek organizacyjnych (§ 41 Statutu12).

Ponadto Rektor może ustanawiać pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie i szczegółowo określać zakres umocowania. Rektor
może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Akademii do
podejmowania określonych czynności prawnych lub do składania oświadczeń
woli w ustalonym zakresie (§ 42 ust. 3 i 4 Statutu).

12 Takie same zadania Rektora wymieniono wart. 66 us!. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz.2183, ze zm.) - dalej: ,ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Akademii
dokonuje rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez rektora także
prorektor lub dziekan (§ 119 ust. 1 Statutu).
Rektor może udzielić kanclerzowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności
prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych Akademii w sprawach
z zakresu zwykłego zarządu (§ 119 ust. 2 Statutu).
W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Akademii, związane z bieżącą eksploatacją
składników mienia Akademii i utrzymaniem ich w stanie nie pogorszonym oraz
z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw,
które są niezbędne do dokonywania tych czynności.
Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Akademii zależności
funkcjonalne i hierarchiczne pomiędzy poszczególnymi jednostkami
organizacyjnymi przedstawione są na schemacie organizacyjnym. Zgodnie
z tym schematem Wydziały są podporządkowane Rektorowi Akademii za
pośrednictwem dziekanów (bez pośrednictwa Kanclerza).
Pracownicy zajmujący się zagadnieniami związanymi z gospodarowaniem
mieniem Akademii, posiadali pisemne zakresy obowiązków, odpowiedzialności
i uprawnień.

(dowód: akta kontroli str. 656-704)

1.2. W latach 2015-2017 zasady gospodarowania mieniem zostały uregulowane
m.in.:

- Zarządzeniem nr 7 z 2008 r.;

- Regulaminem konkursu na prowadzenie stołówki studenckiej w Akademii;

- Regulaminem przetargu;

- Zarządzeniem nr 36 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie wprowadzenia w Uczelni CRU oraz zasad prowadzenia
tego rejestru.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia nr 7 z 2008 r. nadzór nad jego wykonaniem
powierzono kanclerzowi. W załączniku nr 1 do tego Zarządzenia określono
zasady gospodarowania nieruchomościami Akademii, które regulowały:

- przydzielanie pomieszczeń jednostkom organizacyjnym Uczelni oraz
uprawnionym organizacjom;

- najem lokali mieszkalnych;
- najem lokali użytkowych i gruntów;
- krótkotrwały najem obiektów, pomieszczeń, powierzchni i gruntów;
- rodzaje kosztów uwzględnianych przy ustalaniu stawek czynszu i sposób

rozliczania mediów.
W załączniku nr 2 do tego Zarządzenia określono odpowiednio: rodzaje
kosztów uwzględnianych przy ustalaniu stawek czynszu oraz sposób
rozliczania mediów, a w załączniku nr 3 kwalifikacje przydatności najemców dla
Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 224-232)
Zgodnie z § 7 i 8 tego Zarządzenia lokale użytkowe i grunty Uczelni mogły być
udostępniane podmiotom zewnętrznym z przeznaczeniem na prowadzenie
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działalności statutowej lub gospodarczej tylko wtedy, gdy ich oddanie nie
zakłóci realizowanych i projektowanych przez Akademię zadań statutowych.
W § 9 ust. 2 Zarządzenia nr 7 z 2008 r. określono, że propozycja najmu lokalu
lub gruntu powinna być poprzedzona ogłoszeniem na stronie internetowej i na
tablicach ogłoszeń Akademii, bądź bez ogłaszania, po przeprowadzeniu
negocjacji warunków umowy z przyszłym najemcą. Natomiast w § 9 ust. 3
postanowiono, że lokale oddaje się najemcy bez ogłoszenia w sytuacjach
uzasadnionych, po przeprowadzeniu z nim negocjacji warunków umowy,
a w szczególności w przypadkach:
a) cesji praw dotychczasowego najemcy,
b) przedłużenia najmu na dalszy okres,
c) na potrzeby statutowe stowarzyszeń oraz organizacji społecznie

użytecznych oraz
d) na potrzeby podmiotów wspomagających i współpracujących z Akademią.

Decyzje w sprawach udostępniania obiektów, pomieszczeń, powierzchni
i gruntów zgodnie z § 15 ust. 1 mogli podejmować:
- dziekani i kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych -

w sprawach krótkotrwałego wynajmu13 dysponowanych pomieszczeń
dydaktycznych;

- kanclerz w zakresie obiektów, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych,
gruntów i pomieszczeń nie ujętych wyżej.

Umowy najmu lub zamówienie z decyzją o udostępnienie obiektu lub
pomieszczenia wraz z inną dokumentacją przechowywały m.in. Wydziały
Uczelni (§ 15 ust. 3).

Kanclerz uczelni został zobowiązany na mocy § 16 Zarządzenia nr 7 z 2008 r.
do corocznego opracowania, w terminie do 15 kwietnia, wykazu
obowiązujących stawek czynszu i opłat, stosowanych przy wynajmie obiektów,
pomieszczeń, powierzchni i gruntów oraz wykazu kosztów własnych
utrzymania budynków i gruntów14 - z zastosowaniem postanowień zawartych
w zasadach gospodarowania nieruchomościami Akademii, które zostały
określone w ww. Zarządzeniu. Stawki czynszu i opłat podlegały zatwierdzeniu
przez Rektora.

W okresie objętym kontrolą miesięczne stawki czynszu na lata 2015 - 2016
zostały zatwierdzone w terminie określonym w § 16 ww. Zarządzenia,
natomiast na rok 2017 - nie zostały zatwierdzone.

(dowód: akta kontroli str. 228-229, 240-246)
W notatce służbowej sporządzonej 26 kwietnia 2017 r. przez byłego
Z-cę Kanclerza ds. ekonomiczno-gospodarczych15, skierowanej do Rektora
Akademii, wnioskowano o "skasowanie" Zarządzenia Nr 7 Rektora w całości
i zastąpienie go nowym, które będzie określało zasady gospodarowania
nieruchomościami Uczelni. Wnioskujący, po dokonanej analizie stawek i opłat
obowiązujących w Akademii, z uwzględnieniem lokalizacji nieruchomości na
terenie miasta Gdyni, dokonał porównania stawek czynszu i opłat ze stawkami

13 Najem krótkotrwały zgodnie z § 13 Zarządzenia polegał na udostępnieniu na okres do 1 miesiąca obiektów, pomieszczeń,
powierzchni i gruntów Akademii z przeznaczeniem na organizowanie imprez lub cele reklamowe. Imprezami w rozumieniu
niniejszego zarządzenia były w szczególności konferencje naukowe, narady, wystawy, koncerty, imprezy sportowe itp.

14 Dalej: ,miesięczne stawki czynszu'.
15 Zastępca Kanclerza ds. ekonomicznoijospodarczych w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 września 2017 r.
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..
dotyczącymi nieruchomości zbliżonych do tych, jakimi dysponowała Uczelnia
i zaproponował:
- miesięczne stawki czynszu najmu (dzierżawy) pomieszczeń, powierzchni

i gruntów Akademii z uwzględnieniem położenia budynków;
- stawki opłat krótkotrwałego najmu sal dydaktycznych i reprezentacyjnych

wraz ze standardowym wyposażeniem;
- stawki opłat krótkotrwałego najmu powierzchni na cele reklamowe;
- stawki opłat najmu sprzętu audiowizualnego, nie będącego na wyposażeniu

sali;
- ceny obsługi - godzina pracy jednego pracownika.
Do dnia zakończenia kontroli Rektor nie zmienił stawek czynszu.

(dowód: akta kontroli str. 240-246, 719-726)

Rektor wyjaśnił, że Uczelnia nie posiadała jednolitych zasad zawierania umów
ani nie wprowadziła wzoru umowy. Sprawa ta zostanie uregulowana
w póżniejszym terminie wraz z aktualizacją Zarządzenia nr 7 z 2008 r.

(dowód: akta kontroli str. 727-732)
1.3. W latach 2015-2017 pracownicy zatrudnieni na Wydziałach Akademii, którzy

zajmowali się gospodarowaniem mieniem16 nie uczestniczyli w szkoleniach
obejmujących tą problematykę·
Rektor wyjaśnił, że pracownicy nie posiadali takiego przeszkolenia ani nie
zgłaszali potrzeb w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 727-732)
1.4. Zarządzeniem nr 37 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28.12.2016 r.

wprowadzono Regulamin sprawowania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.
W 2017 r., z zaplanowanych (po zmianach) trzech kontroli wewnętrznych,
zrealizowano dwie kontrole planowe i jedną kontrolę doraźną. Spośród
powyższych, częściowo dwie kontrole (nr 1/2017 i nr 2/2017)17 swoim
zakresem18obejmowały zagadnienia objęte niniejszą kontrolą NIK. W wyniku
ustalonych nieprawidłowości dotyczących stołówki studenckiej m.in. wskazano
"na konieczność przeprowadzenia analizy prawnej dot. możliwych
nieprawidłowości oraz konstelacji powiązań pomiędzy byłymi i obecnymi
członkami PSAM"19. W trakcie trwania kontroli NIK, umowa z podmiotem
prowadzącym ww. stołówkę została rozwiązana.

(dowód: akta kontroli str. 733-768)

1.5. Zarządzeniem nr 7 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 25.09.2006 r.
wprowadzono Regulamin audytu wewnętrznego w Uczelni.

Zgodnie ze sprawozdaniami za:

16 Podpisujący umowy, negocjujący umowy, rozliczający bądż uzgadniający rozliczenia umów najmu.
17 ,Gospodarowanie mieniem, w tym dzierżawa i użyczanie nieruchomości - Studencki Dom Marynarza Nr 2 ul. Sędzickiego'.

Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do 30.12.2016 r. (Nr 1/2017)
,Realizacja zadań oraz prawidłowość gospodarki finansowej samorządu studentów, organizacji studenckich
iabsolwenckich'. Okres objęty kontrolą od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r. (Nr2/2017)

18 Ocena prawidłowości przebiegu konkursu na prowadzenie stołówki studenckiej.
19 Parlament Studentów Akademii Morskiej.
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- 2015 r. - Audytor wykonał dwa zadania zapewniające i jedną czynność
doradczą20;

- 2016 r. - Audytor wykonał pięć zadań zapewniających;

- 2017 r. - Audytor wykonał trzy zadania zapewniające i jedną czynność
sprawdzającą.

Spośród powyższych zadań, jedno zadanie (nr 1/2015)21swoim zakresem
obejmowało zagadnienia objęte niniejszą kontrolą NIK. W wyniku tego audytu,
zawarto trzy następujące rekomendacje:

- "proponuję wzmocnienie kontroli zarządczej nad zabezpieczeniem
adekwatnych umów najmu - podstawy prawnej do rozliczeń"
(rekomendacja 1);

- "proponuję zawieranie umów najmu w skali całej uczelni na czas określony
a także zastosowanie jednego wzoru" (rekomendacja 2);

- "sugeruję uzupełnienie Zarządzenia Rektora o zapisy wynikające
z rekomendacji 2" (rekomendacja 3).

(dowód: akta kontroli str. 769-789)
Były Rektor wyjaśnił, że rekomendacje audytora wewnętrznego zostały
przedyskutowane z podwładnymi i rozważone. Po przeprowadzonej analizie
uznano wprowadzenie rekomendacji 3 za niecelowe, ze względu na to, że:
- Uczelni zależało na stałych i stabilnych najemcach (aby nie pokrywać

kosztów utrzymania niepotrzebnych pomieszczeń i zapewnić stały dochód
pozwalający na realizację celów statutowych), a umowy na czas
nieokreślony w każdej chwili mogły być wypowiedziane w przypadku,
gdyby dane pomieszczenie znowu stało się przydatne Uczelni;

- procedury funkcjonujące w uczelni nie uzasadniały, w jego przekonaniu,
tworzenia dodatkowego etatu, który byłby niezbędny przy ich centralizacji;

- pozostawiono kompetencje w tym zakresie kierownikom podległych
Rektorowi jednostek, mając zaufanie do ich umiejętności w zakresie
zarządzania powierzonym majątkiem.

(dowód: akta kontroli str. 790-794)
Rektor Akademii wyjaśnił, że od czasu przeprowadzenia ww. audytu umowy
zawierane są na czas określony. Potwierdzają to ustalenia kontroli NIK.

Według Rektora celem ujednolicenia procedur dla całej Uczelni (w tym także
wzorców umów) powołany został Dział Organizacyjno-Prawny oraz zatrudniona
dodatkowa Kancelaria Prawna. Wprowadzenie wystandaryzowanych wzorców
umów planowane jest na najbliższy okres. Do tej pory działalność
nowopowstałego Działu priorytetowo była ukierunkowana na wprowadzenie
innych aktów prawa wewnętrznego.

(dowód: akta kontroli str. 727-732)

20 Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 3/2013 Komitetu Audytu z dnia 25czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru
sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego, rozróżnia się trzy rodzaje zadań audytowych: zapewniające,
doradcze, zlecone.
Zadanie zapewniające to zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny. Czynności
doradcze to inne niż zadania zapewniające, działania podejmowane przez audytora wewnętrznego, których charakter i
zakres jest uzgodniony z kierownikiem jednostki, a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki.

21 ,Ocena gospodamości mieniem uczelni w zakresie dysponowania salami dydaktycznymi i pozostałymi pomieszczeniami
służbowymi' .
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Ustalona
nieprawidłowość

Uwagi dotyczące
badanej

działalności

Miesięczne stawki czynszu na rok 2017 nie zostały zatwierdzone przez Rektora, co
było niezgodne z § 16 Zarządzenia nr 7 z 2008 r.
Rektor wyjaśnił, że w okresie, w którym miało dojść do ogłoszenia miesięcznych
stawek czynszu na 2017 r., w Uczelni zachodziły zmiany personalne na
stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie mieniem. Uznano również, że ww.
zarządzenie jest przestarzałe, odnosi się do kosztów w sposób niekompletny
a metodyka ich ustalania wymaga aktualizacji i przebudowy, tak by odnosiła się do
bieżącej sytuacji rynkowej; tym samym do czasu jej aktualizacji obowiązywać będą
stawki z roku 2016.
Podjęte zostaną działania mające na celu opracowanie i wdrożenie procedury
określającej nowe zasady zawierania umów z zakresu gospodarowania mieniem
Uczelni.

(dowód: akta kontroli str. 224-229, 240-246, 362, 719-726)
Wacenie NIK wskazane w powyższym wyjaśnieniu przyczyny nie są
przekonywujące, gdyż Rektor dysponował propozycją zaktualizowanych stawek.
W notatce służbowej z 24 kwietnia 2017 r. były z-ca Kanclerza ds. ekonomiczno-
gospodarczych przedstawił analizę i porównał stawki oraz opłaty22 obowiązujące
w Akademii oraz dokonał porównania stawek czynszu i opłat ze stawkami
dotyczącymi nieruchomości zbliżonych do tych, jakimi dysponowała Uczelnia,
a także zaproponował stawki wynajmu mienia Uczelni, które uwzględniały bieżącą
sytuację rynkową w tym zakresie.

Zgodnie z § 2 Zarządzenia nr 7 z 2008 r. nadzór nad jego wykonaniem powierzono
kanclerzowi. W latach 2015-2016 zakres zadań Kanclerza i posiadane przez niego
uprawnienia, uniemożliwiały mu sprawowanie prawidłowego nadzoru w zakresie
umów dotyczących najmu pomieszczeń zawieranych ze Studium przez
poszczególne Wydziały Akademii, ponieważ jednostki te nie podlegały Kanclerzowi.

W konsekwencji powyższego, działania nadzorcze Kanclerza ograniczały się jedynie
do sprawowania bieżącej kontroli zgodności stawek płaconych przez najemców oraz
do parafowania ww. umów przez byłego z-cę Kanclerza ds. ekonomiczno-
gospodarczych w celu uzyskania tą drogą informacji, jakie pomieszczenia
wynajmowane były przez Wydziały Akademii podmiotom zewnętrznym.

(dowód: akta kontroli str. 224-246, 656-704, 717-718, 794-821, 839-860, 876-878,
884-885)

Z wyjaśnień byłego Kanclerza wynika m.in" że sprawował on nadzór tylko
i wyłącznie nad jednostkami mu służbowo podległymi. Nigdy nie posiadał
upoważnień do nadzorowania jednostek mu niepodlegających, zwłaszcza
Dziekanów. Ich działania w zakresie realizacji kompetencji określonych w § 47
Statutu oraz w zakresie realizacji pełnomocnictw, nadzorował Rektor. Dziekani za
realizację swoich zadań, nigdy nie odpowiadali przed kanclerzem, a działalność
Uczelni opierała się na zasadzie decentralizacji podejmowania decyzji. W praktyce,
jeśli miał kiedykolwiek uwagi do jednostek mu niepodporządkowanych, przekazywał
je swoim kolejnym przełożonym, z zachowaniem drogi służbowej.

22 Cen wynajmu powierzchni usługowo-biurowych dla dzielnicy Grabówek oraz dla dzielnicy Śródmieście, cen wynajmu
gruntów dla całej Gdyni, cen wynajmu garaży dla całej Gdyni oraz cen wynajmu magazynów dla całej Gdyni.
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Były Kanclerz ponadto wyjaśnił, że wraz z z-cą Kanclerza ds. ekonomiczno-
gospodarczych sprawował bieżącą kontrolę dotyczącą zgodności stawek płaconych
przez najemców, ze stawkami określonymi przez Rektora.

(dowód: akta kontroli str. 822-827)

Były z-ca Kanclerza ds. ekonomiczno-gospodarczych wyjaśnił, że pracownicy
w Pionie Kanclerza nie mieli możliwości realnego wpływu na działania w zakresie
wynajmu pomieszczeń przez poszczególnych Dziekanów Wydziałów, gdyż były one
autonomiczne i nie podlegały pod Pion Kanclerza. W razie potrzeby służył "głosem
doradczym" przy konstruowaniu umów, jednak w tym zakresie ostateczna decyzja
należała do dziekanów i to oni samodzielnie negocjowali zapisy umów.
O szczegółach negocjacji nie był informowany, a o ostatecznych warunkach umów
dowiadywał się w momencie ich parafowania.

(dowód: akta kontroli str.717-718)
Rektor wyjaśnił, że nadzór nad zawieraniem umów najmu sprawowali kierownicy
jednostek posiadający w swojej dyspozycji przedmiot najmu/dzierżawy. Ponadto
powyższe kwestie monitorowane były przez Kanclerza i jego zastępcę.

(dowód: akta kontroli str.727-732)
Były Rektor wyjaśnił, że Kanclerz nie sprawował nadzoru nad Dziekanami bowiem
nie widział on potrzeby wydawania Kanclerzowi stosownych upoważnień.
Natomiast w wielu przypadkach, na zlecenie byłego Rektora lub z własnej
inicjatywy Kanclerz kontrolował określone sprawy i zdawał mu relacje
z poczynionych ustaleń. Między innymi kontrolował gospodarkę finansową
Wydziałów dokonując, na zlecenie byłego Rektora, analizy i oceny sprawozdań
z wykonania planów rzeczowo-finansowych.

(dowód: akta kontroli str.790-794)

Zdaniem NIK wskazany w powyższych wyjaśnieniach sposób pełnienia nadzoru nad
prawidłowością najmu pomieszczeń dla Studium, a także skala nieprawidłowości
z tym zakresie, świadczyły o słabości tego nadzoru, stwarzając w konsekwencji
istotne ryzyko niewłaściwego zarządzania mieniem Akademii.

Akademia posiadała politykę gospodarowania mieniem. Lokale użytkowe i grunty
Uczelni były udostępniane podmiotom zewnętrznym z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej a ich wynajęcie lub
wydzierżawienie nie zakłócało realizowanych i projektowanych przez Akademię
zadań statutowych. Miesięczne stawki czynszu na rok 2017 nie zostały jednak
zatwierdzone przez Rektora.
Przyjęte w latach 2015-2016 zasady organizacji Uczelni oraz zakres zadań
i uprawnień Kanclerza, uniemożliwiały mu sprawowanie prawidłowego nadzoru nad
procesem zawierania umów najmu przez Wydziały Uczelni.
Przeprowadzone23 kontrole wewnętrzne i audyt, w wyniku których ustalono
nieprawidłowości bądź sformułowano rekomendacje przyczyniły się do uregulowania
niektórych spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Uczelni.

23 W zakresie przedmiotu objętego niniejszą kontrolą NIK.

10



Opis stanu
faktycznego

2. Gospodarowanie składnikami mienia
W latach 2015-2016 w Uczelni nie prowadzono rejestrów umów najmu
pomieszczeń.

(dowód: akta kontroli str. 636, 790-793, 828-833)
Zarządzeniem nr 36 z dnia 28.12.2016 r. Rektor Akademii wprowadził obowiązek
utworzenia CRU oraz zasady jego prowadzenia.

(dowód: akta kontroli str. 834-837)
Z-ca Kwestora Akademii podała, że podczas kontroli przeprowadzanej przez
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej okazało się, iż jednostki
organizacyjne Uczelni nie prowadzą bądź nie aktualizują rejestrów umów, które ich
dotyczą. W celu naprawy tej sytuacji podjęto decyzję o powstaniu CRU dla umów
zawieranych przez Akademię24.W 2017 r. prowadzeniem CRU, który docelowo miał
być prowadzony w Dziale organizacyjno-prawnym25 zajmowała się Kwestura.
Przejęcie CRU przez ww. Dział, który opiniuje i zatwierdza po względem formalno-
prawnym umowy zawierane przez Akademię, pozwoli na uszczelnienie systemu ich
ewidencji. Zmianę komórki odpowiedzialnej za prowadzenie CRU przewidziano na
początek 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 828-833)
2.1. Zbywanie składników mienia.

Według stanu na dzień 30 września 2017 r. wartość brutto środków trwałych
Akademii wynosiła odpowiednio:
- gruntów (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntów) 30.724,9 tys. zł,
- budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 41.615,0 tys. zł,
- urządzeń technicznych i maszyn 61.848,5 tys. zł,
- środków transportu 72.399,9 tys. zł,
- innych środków trwałych 2.161,3 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 838)
W badanym okresie Akademia dokonała:
- sprzedaży 72 środków trwałych na łączną kwotę 10.166,1 tys. zł, z tego:

• 7110kali mieszkalnych na łączną kwotę 10.165,1 tys. zł26(w 2016 r.);

• samochodu za kwotę 1,0 tys. zł (w 2017 r.);

zamiany stanowiących własność Akademii nieruchomości gruntowych przy
ul. Sędzickiego w Gdyni na stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni
nieruchomości gruntowe przy ul. Maurycego Beniowskiego w Gdyni (w 2016 r.).
Tytułem wyrównania różnicy wartości zamienianych nieruchomości, Akademia
otrzymała 286,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 636-637, 643-655)

24 Zgodnie z zarządzeniem nr 36z dnia 28.12.20161. rejestr nie obejmował:
- umów wynikających ze stosunku pracy;
- umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi i zawieranych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby

działalnością gospodarczą;
- umów zakupu towarów i usług o wartości do 1.000zł brutto, w tym zawartych w formie umowy zlecenia;
- umów ze studentami i słuchaczami.

25 Utworzonym na podstawie zarządzenia nr 21Rektora Akademii Morskiej z dnia 30czerwca 2017r.
26 Wyliczenia kwot dokonano na podstawie zgód na sprzedaż nieruchomości. wydanych przez Ministra Skarbu Państwa.
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Zbadano procedurę sprzedaży powyższych 7110kali mieszkalnych.
Uchwałą nr 306/XV z dnia 26 listopada 2015 r. Senat Uczelni zezwolił na sprzedaż
lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku posadowionym na terenie
nieruchomości gruntowej przy ul. Beniowskiego 24-24A w Gdyni.

(dowód: akta kontroli str. 547-549)

W dniu 03 marca 2016 r. Akademia na swojej stronie internetowej ogłosiła przetarg
pisemny nieograniczony, którego przedmiotem była sprzedaż powyższych lokali
mieszkalnych. W klatce nr 24A tego budynku przeznaczono do sprzedaży 35 lokali,
a w klatce nr 24 - 36 lokali. Przetarg odbywał się na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie z ogłoszeniem oraz Regulaminem przetargu, który wraz
z ze szczegółowym wykazem lokali oraz wzorami ofert (wariant 1 i 2), dostępny był
na stronie internetowej Akademii.
Zgodnie z Regulaminem przetargu, który został zatwierdzony przez byłego Rektora,
celem tego przetargu był wybór oferty najkorzystniejszej cenowo (§ 2 ust. 1).
Regulamin ten dopuszczał możliwość złożenia oferty dotyczącej zakupu tylko
jednego mieszkania (wariant 1 - załącznik nr 1 do Regulaminu) albo oferty
dotyczącej zakupu jednego z nie więcej niż trzech mieszkań (wariant 2 - załącznik
nr 2 do Regulaminu). W każdym ze wskazanych wariantów oferent zobowiązany był
do wniesienia jednego wadium w wysokości proporcjonalnej do ceny mieszkania, na
które składa ofertę, przy czym w wypadku Wariantu 2 - w wysokości proporcjonalnej
do ceny najdroższego z wybranych mieszkań (§ 2 ust. 2 i ust. 3). Ponadto zgodnie
z postanowieniami ww. Regulaminu:
- § 2 ust. 5 - podstawę ustalenia wartości oferowanych nieruchomości stanowiła

wycena rzeczoznawcy majątkowego; cena zawarta w ofercie nie mogła być
niższa niż zawarta w tej wycenie;

- § 2 ust. 31 - w wypadku złożenia przez oferenta oferty w Wariancie 2 zgodnie
z formularzem jak w załączniku nr 2 do Regulaminu do oceny jego ofert
znajdują następujące zasady:
a) wskazaną przez oferenta na formularzu kolejność Mieszkań poczytywało się
za preferencje w zakresie ich nabycia, przy czym ofertę wskazaną pod pozycją
numer jeden uznawało się za Ofertę Preferowaną;
b) w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlegały oferty oferenta dotyczące
każdego ze wskazanych na formularzu Mieszkań;
c) w wypadku gdy w następstwie rozpoznania ofert zgodnie z lit. b powyżej
wybrana została Oferta Preferowana kolejne oferty tego oferenta nie podlegały
rozpatrzeniu w dalszym postępowaniu;
d) w wypadku dokonania wyboru oferty innego oferenta aniżeli oferta
dotycząca Mieszkania wskazanego w lit. a powyżej, w dalszym postępowaniu
rozpoznaniu podlegały kolejne z ofert wskazane w formularzu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;

- § 2 ust. 37 - Uczelnia miała prawo zmiany warunków przetargu oraz treści
ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, przeprowadzania dodatkowych negocjacji
z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru;

- § 4 - sprzedaż mieszkań mogła nastąpić wyłącznie pod warunkiem uzyskania
zgody Ministra właściwego do spraw skarbu państwa.

(dowód: akta kontroli str. 438-453, 540-545)
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W protokole z posiedzenia komisji ds. powyższego przetargu z dnia 2 marca 2016 r.
stwierdzono m.in.:

- wpłynęło 259 ofert;
- 249 ofert spełniło wymogi formalne wskazane w tym Regulaminie oraz

Ogłoszeniu o przetargu;
- odrzucono 10 ofert, w tym jedną złożoną po terminie tj. w dniu 1 marca 2016 r.;
- Komisja dokonała przyporządkowania w odpowiedniej tabeli ofert kupna do

lokali mieszkalnych z tym, że kolorami poszczególnych okienek w tabeli
oznaczono preferencje w złożonych ofertach:
• kolor niebieski - oferta preferowana w pierwszej kolejności;
• kolor czerwony - oferta preferowana w drugiej kolejności;
• kolor pomarańczowy - oferta preferowana w trzeciej kolejności;

>- Przewodniczący poinformował zebranych, że niniejszy protokół zostanie
umieszczony na stronie internetowej i poprosił o szczególne zwrócenie uwagi na
ewentualne oczywiste omyłki pisarskie w tabeli ofert kupna do lokali
mieszkalnych i zgłoszenie ich do komisji za pośrednictwem poczty email.

(dowód: akta kontroli str. 454-463, 530-539)
W protokole z posiedzenia komisji ds. ww. przetargu z dnia 7 marca 2016 r.
stwierdzono m.in.:
- po załatwieniu kwestii formalnych Komisja przystąpiła do wyboru ofert

najkorzystniejszych cenowo. Zgodnie z § 2 ust. 31 lit. b uwzględniono wszystkie
składane oferty, bez względu na preferencje;

- decyzję komisji przedstawiono w zestawieniu, z tym że zgodnie z § 2 ust. 31 lit. a
w przypadku, gdy jeden oferent złożył najkorzystniejszą ofertę na więcej niż
jeden lokal, komisja wybrała ofertę bardziej preferowaną;

- zgodnie z § 2 ust. 31 lit. c inne oferty oferentów, których oferty zostały wybrane
nie podlegały rozpoznaniu;

- zgodnie z § 2 ust. 31 lit. d w dalszym postępowaniu nie biorą udziału oferty,
w których na dane mieszkanie dokonano wyboru innego oferenta;

- następnie przystąpiono do kolejnego etapu wyboru ofert; zgodnie z § 2 ust. 31
lit b uwzględniono wszystkie pozostałe oferty, bez względu na preferencje.

Powyższe protokoły z dnia: 2 i 7 marca 2016 r. zostały zatwierdzone przez byłego
Rektora.

(dowód: akta kontroli str. 454-463, 464-469)
Jeden z podmiotów złożył łącznie 26 ofert od nr. 165 do nr. 190 (wszystkie
w wariancie 2 - każda z ofert zawierała oferty na trzy mieszkania) na łącznie 42
mieszkań i był jedynym spośród wszystkich oferentów, którzy złożył kilka różnych
ofert na to samo mieszkanie, zawierających różne ceny i różne preferencje.
Przykładowo na mieszkanie w klatce:
• 24A/4 - dwie oferty: 165 preferowaną w pierwszej kolejności za cenę 170.228 zł

i 166 preferowaną w drugiej kolejności za cenę 173.775 zł (lokal został
sprzedany tej firmie za 170.228 zł);

• 24A11D - dwie oferty: 166 preferowaną w pierwszej kolejności za cenę 173.775
zł i 165 preferowaną w drugiej kolejności za cenę 170.228 zł (lokal został
sprzedany tej firmie za 173.775 zł);

• 24/16 - trzy oferty: 171 preferowaną w pierwszej kolejności za cenę 159.668 zł,
172 preferowaną w drugiej kolejności za cenę 162.995 zł i 173 preferowaną
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w trzeciej kolejności za cenę 166.321 zł (lokal został sprzedany tej firmie za
166.321 zł)

• 2417 - trzy oferty: 174 preferowaną w pierwszej kolejności za cenę 157.748 zł,
175 preferowaną w drugiej kolejności za cenę 161.035 zł i 176 preferowaną
w trzeciej kolejności za cenę 164.321 zł (lokal został sprzedany tej firmie za
164.321 zł);

• 24A119 dwie oferty: 167 preferowaną w drugiej kolejności za cenę 173.663 zł
i 168 preferowaną w trzeciej kolejności za cenę 177.250 zł (lokal został
sprzedany tej firmie za 177.250 zł).

(dowód: akta kontroli str. 470-523)

W pismach: z dnia 09 marca 2016 r. (prośba o wyjaśnienie sprawy) skierowanym do
Przewodniczącego Komisji oraz z dnia 11 marca 2016 r. (odwołanie od decyzji
Komisji) skierowanym do Rektora, jeden z oferentów, który złożył ofertę nr 121
zwrócił uwagę, m.in. że nie dokonano wyboru zgodnie z jego preferencjami, co
spowodowało wybór jego oferty o preferencji trzeciej kolejności zamiast oferty
o preferencji drugiej kolejności. Podał również, że jego oferta na mieszkanie 24A12
była o 21.945 zł wyższa od oferty wybranej, natomiast oferta na mieszkanie 24/11 -
wyższa o 13.555 zł. Zdaniem tego oferenta skutkowało to zmniejszeniem przychodu
Akademii o kwotę 8.390 zł.
W odpowiedzi na powyższe pisma (udzielonej przez pełnomocnika Akademii
w imieniu Komisji, jak i Rektora) stwierdzono m.in., że:
- zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu celem przetargu był wybór oferty

najkorzystniejszej cenowo;
- zgodnie z § 2 ust. 31 lit b Regulaminu przetargu w pierwszej kolejności

rozpatrzeniu podlegały oferty oferenta dotyczące każdego ze wskazanych
mieszkań (w przypadku zastosowania wariantu 2);

- wskazane powyżej postanowienia Regulaminu oznaczały, że Komisja
w pierwszej kolejności ustalała, która spośród ofert wszystkich oferentów była
najkorzystniejszą (tj. zawierającą najwyższą cenę) dla danego lokalu;

- w ramach powyższego działania komisja uznała, że ww. oferent wygrał, złożył
najwyższą cenowo ofertę dotyczącą mieszkania nr 11 w klatce 24 - 115.555 zł;

- komisja nie stwierdziła aby zaistniała sytuacja, w której ww. oferent zwyciężył
w pierwszej kolejności w odniesieniu co do więcej niż jednego lokalu, zatem
konieczność badania preferencji ww. oferenta wskazanych w ramach wariantu 2
nie wystąpiła.

(dowód: akta kontroli str. 524-5 29)
Dwóch uczestników przetargu, po jego rozstrzygnięciu, wycofało swoje oferty i tym
samym, zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu, wpłacone przez nich wadia uległy
przepadkowi na rzecz Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 546)
Pismem z dnia 24 czerwca 2016 r" po rozpatrzeniu wniosku Akademii z dnia 4 maja
2016 r. i uzupełnionego w piśmie z dnia 1 czerwca 2016 r., Minister Skarbu
Państwa, uwzględniając pozytywną opinię Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi 8ródlądowej27,wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnych w zakresie
rozporządzania składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej
równowartość kwoty 250.000 euro, polegających na sprzedaży 69 samodzielnych

27 Dalej: ,MGMiŻŚ'.
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lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku w Gdyni przy ul. Beniowskiego 24-
24A.

(dowód: akta kontroli str. 550-585)
Pismem z dnia 07 lipca 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Akademii z dnia
13 czerwca 2016 r., Minister Skarbu Państwa uwzględniając pozytywną opinię
MGMiŻŚ, wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnych, polegających na
sprzedaży 2 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy
ul. Beniowskiego 24-24A.

(dowód: akta kontroli str. 590-598

Z nabywcami powyższych lokali mieszkalnych, w okresie od 31 sierpnia 2016 r. do
22 grudnia 2016 r. zawarto, w formie aktów notarialnych, umowy sprzedaży
i ustanowienia odrębnej własności lokali.

(dowód: akta kontroli str. 586-588)

Ustalone Zgodnie z zapisami protokołu z posiedzenia Komisji ds. ww. przetargu z dnia
nieprawidłowości 7 marca 2016 r. Komisja przystąpiła do wyboru ofert najkorzystniejszych cenowo.

W pierwszym etapie tego wyboru (46 mieszkań28)stwierdzono, iż na podstawie
§ 2 ust. 31 lit. b Regulaminu uwzględniono wszystkie składane oferty, bez względu
na preferencje, z tym że zgodnie z § 2 ust. 31 lit. a "w przypadku, gdy jeden oferent
złożył najkorzystniejszą ofertę na więcej niż jeden lokal, komisja wybrała ofertę
bardziej preferowam('. Opisane w tym protokole zasady wyboru ofert były niezgodne
z treścią § 2 ust. 31 lit a Regulaminu przetargu, w którym nie zawarto postanowień
uwzględniających przypadki, "gdy jeden oferent złożył najkorzystniejszą ofertę na
więcej niż jeden lokal", ani postanowień dotyczących "oferty bardziej
preferowanej"29.
Ponadto, w dalszej części protokołu stwierdzono, że zgodnie z § 2 ust. 31 lit. c
Regulaminu inne oferty oferentów, których oferty zostały wybrane nie podlegają
rozpoznaniu. Tak opisane zasady wyboru ofert były niezgodne z treścią § 2 ust. 31
lit c Regulaminu przetargu stanowiącym, że kolejne oferty nie podlegają
rozpoznaniu w dalszym postępowaniu ale tylko w przypadku oferenta, którego
wybrana zostanie oferta preferowana, a nie preferowana w drugiej, bądż trzeciej
kolejności.
Zatem, biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w § 2 ust. 31 lit c powyższego
Regulaminu, zgodnie z którym nie podlegały dalszemu rozpatrzeniu wyłącznie oferty
tych oferentów, których wybrano "ofertę preferowaną", po wybraniu oferty
preferowanej nr 90 na mieszkanie nr 36/24 w dalszym postępowaniu nie podlegała
rozpatrzeniu oferta tego oferenta na mieszkanie nr 2/24A. Wówczas najwyższą
cenowo ofertę na to mieszkanie złożył oferent nr 121 (preferencja w drugiej
kolejności) ale jednocześnie ten sam oferent złożył najwyższą cenowo ofertę na
mieszkanie nr 11/24 (preferencja w trzeciej kolejności). Jednak w przypadku tego
oferenta komisja, w pierwszej kolejności wybrała jego ofertę na mieszkanie nr 11/24,
która nie była ofertą preferowaną i w konsekwencji nie rozpatrywała oferty na
mieszkanie nr 2/24A. Dodać należy, iż oferta nr 121 na mieszkanie 24A/2 była
o 21.945 zł wyższa od oferty wybranej, natomiast oferta na mieszkanie 24/11 -
wyższa o 13.555 zł. Zdaniem tego oferenta skutkowało to zmniejszeniem przychodu

28 W tym według nomenklatury przyjętej w protokole z posiedzenia Komisji w dniu 02.03.2016L, wybrano 24oferty stanowiące
ofertę preferowaną, 16- ofertę preferowaną w drugiej kolejności i6- ofertę preferowaną w trzeciej kolejności.

29 W tym postanowieniu zawarto zapis ° ,ofercie preferowanej', czyli znajdującej się pod pozycją nr 1 w ofercie złożonej
według Wariantu 2.
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Akademii o kwotę 8.390 zł, a jego odwołanie decyzji Komisji nie zostało
uwzględnione.

(dowód: akta kontroli str. 448-453, 464-469)

Z wyjaśnień byłego Rektora oraz byłego Kanclerza wynika, że całe postepowanie
odbyło się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

(dowód: akta kontroli str. 790-794, 890-894)

NIK nie podziela stanowisk byłego Rektora oraz byłego Kanclerza. W opisanych
powyżej przypadkach Komisja zastosowała zasady wyboru, nie zawsze zgodne
z Regulaminem przetargu, co skutkowało, w przypadku oferenta nr 121, wybraniem
oferty, która nie była najkorzystniejsza cenowo dla Uczelni. I nie zmienia tej sytuacji
fakt, iż w tym Regulaminie zawarto postanowienia, iż Uczelnia ma m. in. prawo do
"swobodnego wyboru ofert" (§ 2 ust. 37), ponieważ w protokołach z posiedzenia
Komisji ds. powyższego przetargu, na te postanowienia się nie powoływano.

Uwagi dotyczące Regulamin przetargu zawierał postanowienia pozwalające na swobodną ich
badanej działalności interpretację, co skutkowało nierównym traktowaniem oferentów, a także

postanowienia umożliwiające złożenie przez jednego oferenta na to samo
mieszkanie kilku ofert, w różnych cenach i o różnych preferencjach.

(dowód: akta kontroli str. 448-453)

Były Rektor oraz były Kanclerz wyjaśnili, że w przypadku ww. sprzedaży, Akademii
nie dotyczyły powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zatem Uczelnia musiała te
reguły ustalić samodzielnie.

Ponadto były Rektor stwierdził, że ustalając taki, a nie inny sposób postępowania,
kierowano się chęcią sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych po jak najwyższych
cenach, co udało się osiągnąć, gdyż sprzedano wszystkie lokale i to po cenach
znacząco wyższych, niż ich wartość rynkowa (wynikająca z dokonanej wyceny).

Według byłego Rektora, gdyby nie taki sposób postępowania, zainteresowanie
zakupem mieszkań byłoby dużo niższe i nie dałoby się osiągnąć tak korzystnych
cen i sprzedać wszystkich lokali.

Były Kanclerz stwierdził, że według jego wiedzy, Komisja nie znalazła podstawy
prawnej i faktycznej do odrzucenia oferty wskazanego w powyższej uwadze oferenta.
Regulamin nie zakazywał składania kilku ofert na jeden lokal przez tego samego
oferenta, tym bardziej, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji, każdy oferent mógł
składać nieograniczoną liczbę ofert na nieograniczoną liczbę lokali, oczywiście
z zastrzeżeniem, że jedna oferta mogła obejmować nie więcej niż trzy lokale.

(dowód: akta kontroli str. 790-794, 890-894)

2.2. Najem, dzierżawa, użyczenie składników mienia.
Akademia, z powodu braku stosownej ewidencji, nie posiadała danych w zakresie
przychodów uzyskanych z tytułu umów najmu/dzierżawy, a także w zakresie liczby
umów podpisanych w latach 2015-2016. Natomiast w sporządzonym przez Uczelnię
wykazie stwierdzono, że w 2017 r. zawarto 131 tego typu umów.

(dowód: akta kontroli str. 636-637)
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2.2.1. W dniu 19 września 2016 L, na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy
ogłoszeń, ogłoszono "Konkurs na prowadzenie stołówki studenckiej", w którym
wskazano m.in., że oferty należy składać na warunkach określonych w Regulaminie,
stanowiącym załącznik do tego ogłoszenia.
Prorektor ds. Kształcenia Akademii w dniu 19 września 2016 L zaakceptował
Regulamin na prowadzenie stołówki i powołał Komisję konkursową do
rozstrzygnięcia tego Konkursu3o, a w dniu 14 paździemika 2016 r., reprezentując
Uczelnię wraz z Kwestorem zawarli z firmą K. Sp. z 0.0. umowę na prowadzenie
żywienia w stołówce studenckiej znajdującej się przy ul. Morskiej 81-87.
Powyższą umowę zawarto pomimo, iż Konkurs oraz powołanie Komisji konkursowej
zostały przeprowadzone z naruszeniem niektórych postanowień Regulaminu na
prowadzenie stołówki, a umowa ta została podpisana przez Prorektora ds.
Kształcenia bez pisemnego pełnomocnictwa Rektora.

(dowód: akta kontroli StL 397-410)

Ustalone 1) Prorektor ds. Kształcenia Akademii w dniu 19 września 2016 r.31, powołał
nieprawidłowości Komisję konkursową, co było niezgodne z postanowieniami Regulaminu na

prowadzenie stołówki, ponieważ zgodnie z pkt. 26 tego Regulaminu komisję
taką miał powołać Rektor.

(dowód: akta kontroli str. 402-405)

Prorektor ds. Kształcenia wyjaśnił, że w dniu 19.09.2016 L przygotował pismo
w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie stołówki i skoro zajmował się tą
sprawą, powołał też Komisję konkursową. Ważnym aspektem były też naglące
terminy otwarcia stołówki dla studentów. Rok akademicki rozpoczynał się
26 września i każde przeciąganie terminu wyłonienia firmy prowadzącej
żywienie w stołówce skutkowało tym, że studenci studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych nie mogliby korzystać ze stołówki.

(dowód: akta kontroli str. 411-414)

Rektor Akademii wyjaśnił m.in., że cała procedura zmiany i wyboru nowego
operatora w znacznej mierze działa się w czasie, kiedy nie pełnił tej funkcji.
Z uwagi na zmianę zakresu dotychczasowych obowiązków i obejmowaniem
nowych, nie był zaangażowany w przebieg całego procesu. Uprawnienia
nadzorcze i kontrolne scedowane były na osobę, która znała i prowadziła sprawę
od początku.

(dowód: akta kontroli str. 415-417)

2) Prorektor ds. Kształcenia Akademii wraz z Kwestorem zawarli z firmą K. Sp.
z 0.0. umowę na prowadzenie żywienia w stołówce studenckiej znajdującej się
przy ul. Morskiej 81-87, pomimo że ofertę tej Spółki, na podstawie pkt. 23 lit. d
Regulaminu na prowadzenie stołówki, należało uznać za nieważną jako nie
zawierającą aktualnego zaświadczenia właściwego organu rejestrowego
(Krajowy Rejestr Sądowy), o którym mowa w pkt. 161it. a t Regulaminu.

(dowód: akta kontroli str. 421-431)

Prorektor ds. Kształcenia wyjaśnił, że umowę na prowadzenie żywienia
w stołówce studenckiej podpisał biorąc pod uwagę Protokół z posiedzenia
Komisji Konkursowej z dnia 27.09.2016 L, z którego wynikało, że po

30 Dalej: ,Komisja konkursowa'.
31 Prorektor ds. kształcenia nie działał w imieniu, ani w zastępstwie Rektora.
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rozpatrzeniu i analizie ofert Komisja wybrała na prowadzenie stołówki firmę K.
Sp. z 0.0.

(dowód: akta kontroli str. 411-414)

Z wyjaśnień Przewodniczącego ww. Komisji konkursowej wynika, że Komisja
podjęła decyzję o zwróceniu się do firmy K. Sp. z 0.0. o dostarczenie aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ oferta tej formy była
rozbudowana pod względem merytorycznym, a oferent udokumentował złożenie
wniosku o wpis. Powyższe wezwanie było wysłane w trybie udzielenia
wyjaśnień, zgodnie z pkt. 24 powyższego Regulaminu.

W ocenie NIK, pkt 24 Regulaminu na stołówkę uprawniał Zamawiającego do
wezwania Oferenta jedynie do złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień,
a nie do żądania uzupełnienia dokumentów, które pod rygorem nieważności
oferty i nie brania jej pod uwagę, winny być przekazane wraz z tą ofertą.

(dowód: akta kontroli str. 435-437)

Kwestor wyjaśnił, że podpisuje umowy o charakterze kontrasygnaty z uwagi na
pełnioną funkcję głównego księgowego (na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym). Oznacza to, że w przypadku wydatków
potwierdza zapewnienie środków na dany wydatek. W wyniku wpływów oznacza
to zasięgnięcie informacji o zaistnieniu takiego zdarzenia w przyszłości.
Według Kwestora czynności te podejmowane były w przeświadczeniu,
iż pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za przygotowanie danej umowy,
w porozumieniu z radcami prawnymi, dokładają wszelkich starań i wysiłku by
zapewnić należyty interes Uczelni oraz, że czynią to z poszanowaniem
powszechnie obowiązującego prawa.

(dowód: akta kontroli str. 432-434)

Rektor Akademii wskazał ponadto, że w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęto decyzję
o rozwiązaniu umowy na prowadzenie żywienia w stołówce studenckiej poprzez
jej wypowiedzenie na podstawie § 18 ww. umowy32.Okres wypowiedzenia na
prośbę Spółki został skrócony do dnia 31 stycznia 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 415-417)

3) Rektor Akademii udzielił Prorektorowi ds. Kształcenia pełnomocnictwa do
zawarcia z firmą K. Sp. z 0.0. umowy na prowadzenie stołówki studenckiej
w niewłaściwej formie, tj. w formie ustnej, zamiast formie pisemnej. Stanowiło to
naruszenie § 42 ust. 3 Statutu, zgodnie z którym Rektor może ustanawiać
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być jednak udzielone na piśmie
i szczegółowo określać zakres umocowania.

(dowód: akta kontroli str. 415-420)

Rektor Akademii wyjaśnił, że do podpisania ww. umowy udzielił pełnomocnictwa
ustnego w związku z koordynowaniem przez Prorektorads. kształcenia sprawy od
samego jej początku.

(dowód: akta kontroli str. 415-417)

32 Zgodnie z tym postanowieniem umowy każda ze stron mogła rozwiązać umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu
wypowiedzenia,
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2.2.2. Zbadano dokumentację dotyczącą 13 umów najmu33 zawartych przez
Akademię ze Studium (pięć34 podpisanych w okresie objętym kontrolą i osiem35
zawartych wcześniej, a obowiązujących w okresie objętym kontrolą), na mocy
których Uczelnia udostępniała Studium pomieszczenia Wydziału Mechanicznego
i Elektryczneg036 oraz pomieszczenia Wydziału Nawigacyjneg037. Powierzchnia
wynajmowanych pomieszczeń wynosiła 1.535 m2, z czego 687 m2 stanowiły sale
wykładowe, 398 m2 sale, w których zainstalowano symulatory, 347 m2
pomieszczenia biurowe, 103 m2 pomieszczenie na bar dla studentów oraz grunty
o powierzchni 1.250 m2 przeznaczone na miejsca postojowe.
Uczelnia udostępniała Studium rówmez sale dydaktyczne, symulatory38
i laboratoria39. Warunkiem udostępnienia tego mienia było wczesmeJsze
uzgodnienie z Akademią dostępności pomieszczeń i terminów realizacji zajęć przez
Studium.
W zawartych umowach określono odpłatność za każdą ewidencjonowaną godzinę
dydaktyczną40. Wykazy czasu wykorzystania takich pomieszczeń Akademia41
przekazywała do Studium dwa razy do roku.

(dowód: akta kontroli str. 95-206)

W umowach najmu zawartych (27.04.2015 r. i 01.07.2016 r.) ze Studium dla
pomieszczeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt d - g określono stawkę 35 zł za 1 m2,
natomiast zgodnie z "miesięcznymi stawkami czynszu" obowiązującymi odpowiednio
w 2015 r. i w 2016 r. stawka czynszu najmu (dzierżawy) pomieszczeń przy Alei Jana
Pawła II 3 wynosiła 22 zł za m2.
Ponadto w § 4 ust. 1 pkt a ww. umowy najmu z 01.07.2016 r. określono, że czynsz
najmu pomieszczenia wyszczególnionego w § 1 ust. 1 pkt b (o numerze 306
i o powierzchni 88,34 m2) wynosi 22 zł za m2, natomiast w Porozumieniu zawartym
20.10.2017 r. określono, że dla ww. pomieszczenia stawka czynszu wynosi
35 zł za m2.
Zgodnie z "miesięcznymi stawkami czynszu", za pomieszczenia biurowe, usługowe
znajdujące się w budynku przy Al. Jana Pawła II 3, stawka czynszu w 2016 r.
wynosiła 22 złlm2.

33 Ze strony Uczelni umowy zawierane przez:
Wydział Nawigacyjny - podpisywali Prodziekan Wydziału, Zastępca Kanclerza i Kwestor;
Wydział Elektryczny - Prodziekan, Dziekani Wydziału Zastępca Kanclerza i Kwestor;
Wydział Mechaniczny - Dziekan, Prodziekani Wydziału, Kwestor i Zastępca Kanclerza.
34 Umowy z: 27.04.2015r., zmieniona umową z 01.07.2016r. - najem pomieszczeń na Wydziale Nawigacyjnym; 01.09.2016r.

- najem pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym; 01.10.2016r. - najem pomieszczenia (C255)na Wydziale Elektrycznym;
20.07.2017- najem pomieszczeń biurowych.

35 Umowy z: 15.04.1999r. (obowiązywała do 26.04.2015r.), 28.10.2009r. - najem Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej.
(obowiązująca); 20.11.2011r. - najem sal Wydziału Mechanicznego, zmieniona umową z 01.09.2016r.; 01.09.2012r. (2x)
najem sal Wydziału Mechanicznego, zmienione umową z 01.09.2016r.; 01.07.2012r. - najem pomieszczeń na bar na
Wydziale Nawigacyjnym (obowiązująca); 01.10.2013r. - najem gruntu na Wydziale Nawigacyjnym (obowiązująca);
02.11.2011r. - najem pomieszczenia (C47)na Wydziale Elektrycznym (obowiązująca).

36 Zlokalizowane w Gdyni przy ul. Morskiej 81-<'13.
37 Zlokalizowane w Gdyni przy ul. Jana PawIa II 3.
36 Symulatory Wydziału Nawigacyjnego - radarowo-nawigacyjny, manewrowy i kontroli załadunku.
39 Laboratoria Wydziału Nawigacyjnego: radarowy, systemów radionawigacyjnych, elementów elektroniki, Międzynarodowych

Przepisów Drogi Morskiej (MPDM), komputerowych; Wydziału Mechanicznego: silników okrętowych, maszyn i urządzeń
okrętowych, chłodnictwa, technik wytwarzania i napraw, a także Poligonu p.poż i parku maszyn; Wydziału Elektrycznego:
elektrycznych zautomatyzowanych napędów okrętowych, podstaw automatyki, maszyn elektrycznych.

40 W umowie z 01.07.2016r. (pomieszczenia Wydziału Nawigacyjnego) przyjęto stawkę 35zł netto za godzinę dydaktyczną;
za najem symulatorów: radarowo-nawigacyjnego, manewrowego i załadunku - 160zl, laboratoriów: radarowego i systemów
radionawigacyjnych -110zł, a elementów elektroniki - 50zł.
W umowie z 01.09.2016r (pomieszczenia Wydziału Mechanicznego) przyjęto stawkę 20zł za godzinę dydaktyczną; za
najem laboratoriów: silników okrętowych - 85zł, innych - 40zł.

41 W przypadku Wydziału Mechanicznego wykazy były podpisywane przez zastępcę Kierownika Katedry Siłowni Okrętowych
ds. administracyjnych i zastępcę Kierownika ds. administracyjno-technicznych Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii
Remontów, a Wydziału Nawigacyjnego - przez Dziekana.
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Rektor wyjaśnił, że zgodnie z § 11 ust. 2 Zarządzenia nr 7 z 2008 r. podstawą do
ustalenia i negocjacji wysokości czynszu jest stawka podstawowa czynszu ustalona
w oparciu o koszty utrzymania, przy uwzględnieniu położenia budynku lub gruntu,
położenia pomieszczenia w budynku, stanu technicznego budynku i pomieszczenia.
Z zapisu tego wynika, że jest to referencyjna stawka, która może być podwyższana
i obniżana.

Kontrolerom NIK nie udostępniono dokumentacji, określającej podstawę wyliczenia
czynszu dla badanych umów.

(dowód: akta kontroli str. 112-115, 130-133,224-246,363)
Na podstawie ośmiu umów42 (z czego dwóch zawartych w 2014 r. obowiązujących
również w 2015 r.) Uczelnia udostępniała słuchaczom Studium pływalnię krytą
zlokalizowaną w Gdyni przy Al. Jana Pawła 1143. Przedmiotem umów było
korzystanie przez słuchaczy Studium z basenu oraz prowadzenie zajęć
Indywidualnych Technik Ratowniczych. W umowach określono m.in. dni tygodnia,
godziny oraz liczbę torów basenu zarezerwowanych przez Studium, cenę
korzystania z pływalni, a także obowiązki usługobiorcy. Zawarto również
postanowienia o odpowiedzialności Studium za szkody powstałe z winy
usługobiorcy oraz braku możliwości odstąpienia osobom trzecim praw i obowiązków
wynikających z zawartych umów.

Rektor wyjaśnił, że w latach 2015-2017 na pływalni krytej nie odnotowano
przypadków szkód powstałych w wyniku działania osób korzystających z basenu
oraz nie stwierdzono przypadków odstępowania praw wynikających z powyższych
umów osobom trzecim.

Na podstawie wystawianych przez Uczelnię comiesięcznych faktur Studium
zapłaciło za korzystanie z pływalni odpowiednio: 89.890,00 zł w 2015 r., 65.140,00
zł w 2016 r. i 79.674,00 zł w 2017 r.
Wszystkie płatności zostały uregulowane w terminach określonych w fakturach.

(dowód: akta kontroli str. 83-94, 362-363, 370, 636-637)
W okresie od 29.01 do 11.02.2018 r. skrócono czas otwarcia pływalni krytej od
poniedziałku do piątku o 6 godzin i 45 minut, a w soboty i w niedziele o 3 godziny
i 45 minut.

Rektor wyjaśnił, że co roku pływalnia w okresach świątecznych i ferii ma skracane
godziny otwarcia. Skrócenie czasu dostępności pływalni wynikało z przypadających
w tych dniach zarówno przerwy semestralnej dla studentów, a także ferii zimowych
w województwie pomorskim i było podyktowane względami ekonomicznymi. Basen
w danym semestrze przeznaczany był na potrzeby Uczelni od 23% do blisko 40%,
resztę wykorzystania stanowią głównie stali najemcy - szkoły podstawowe i szkółki
pływackie, które w tych okresach nie funkcjonują i nie prowadzą zajęć. Dodatkowo
również w okresie letnim basen ma skracane godziny otwarcia, ponieważ
doświadczenie wskazuje, że w tym czasie odwiedzających jest po kilka osób na
godzinę. Basen jest zamykany w sierpniu na okres od 2 do 4 tygodni w celu
wymiany wody, mycie niecki basenowej oraz wykonania innych prac
konserwatorskich.

42 Umowy zawarto w dniach: 01.09.2014 L, 01.09.2015.r., 01.09.2016 L, 01.09.2017 L - odrębnie dla prowadzenia kursów ITR
oraz dla słuchaczy Studium.

43 Zlokalizowaną przy ul. Jana Pawła II w Gdyni.
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W latach 2015-2017 na pływalni, na umowę o pracę zatrudnionych było
odpowiednio: 18 osób w 2015 r., 19 osób w 2016 r. i 20 osób w 2017 r. oraz p na
podstawie umów cywilnoprawnych: siedem osób w 2015 r., 13 w 2016 r. i 12
w 2017 r.

(dowód: akta kontroli str 370)
W zbadanych umowach:
- określono przedmiot umowy i czas ich trwania oraz cele na jakie miały być

przeznaczone składniki mienia,
- nie określono, która ze stron zobowiązana została do zapłaty podatku od

nieruchomości,
- określono wysokość czynszu należnego za najem (dzierżawę) oraz innych opłat

oraz sposób jego naliczania i termin zapłaty,
- w przypadku umów długoterminowych wprowadzono, klauzule waloryzacyjne

stawki czynszu.
Uczelnia nie stosowała wzoru umów zawierającego istotne, jednolite informacje
dotyczące zabezpieczenia interesów Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 77-206)
W okresie objętym kontrolą Uczelnia udostępniła podmiotom zewnętrznym swoje
mienie nieodpłatnie i bez zawarcia umów w formie pisemnej. Stronami umów były
organizacje pożytku publicznego. Przykładowo:
- udostępniono powierzchnie budynku44sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy;
- nieodpłatnie zakwaterowano w akademikach Uczelni dzieci z Rytla po nawałnicy,

jaka przeszła nad Pomorzem z 11 na 12 sierpnia 2017 r.;
- zezwolono na bezpłatny pobyt w akademiku dzieci i młodzieży z rodzinnego

domu dziecka i Teatru Tańca "Kwieciste Gwiazdy" z Ukrainy;
- udostępniono pojazd Toyota Tundra Mariner w wersji amfibijnej jednostce

Państwowej Straży Pożarnej.
Uczelnia nie prowadziła rejestru takich udostępnień.

(dowód: akta kontroli str. 369)
Ustalone 1) Umowy najmu pomieszczeń ze Studium zawierane były w imieniu Akademii

nieprawidłowości przez pracowników45, nieposiadających do tych czynności pisemnych
pełnomocnictw lub upoważnień Rektora, wymaganych w § 42 ust. 3 i 4 Statutu
Uczelni.

(dowód: akta kontroli str. 95-139,171-180,839-883)

Rektor wyjaśnił, że pomieszczenia oddane w użytkowanie Wydziałom służą
podstawowemu celowi danego wydziału tj. procesowi dydaktycznemu
i badawczemu. Obowiązki wynikające z umów nie mogą powodować zakłócenia
prac naukowo-badawczych stąd konieczna jest kontrola władz Wydziału -
Dziekana lub jego zastępcy. Dla przykładu: na Wydziale Mechanicznym
prodziekan ds. dydaktycznych zostal oddelegowany do koordynowania
zarządzaniem terminami obciążenia sal, z tego właśnie powodu widnieje jako
sygnatariusz umowy.

(dowód: akta kontroli str. 727-732)

44 Wydziału Nawigacyjnego przy ul. Jana Pawia II 3 w Gdyni
45 Dziekani i prodziekani Wydziałów Akademii, Z-ca Kanclerza ds. ekonomiczno-gospodarczych.
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Były Rektor wyjaśnił, że w jego OpinII Dziekani mieli uprawnienia do
podpisywania umów najmu na podstawie § 47 Statutu oraz posiadanych
pełnomocnictw.

(dowód: akta kontroli str. 790-794)

Były z-ca Kanclerza ds. ekonomiczno-gospodarczych, w zakresie podpisywania
przez niego umów, pomimo braku upoważnienia wyjaśnił, że zaproponował
parafowanie tych umów tylko w takim zakresie aby podległe mu jednostki
Administracja Obiektu nr 1 (odpowiadająca za administrowanie w tym obsługę
portierni kompleksu budynków przy ul. Morskiej 81-87) i Administracja Obiektu nr
2 (odpowiadająca za administrowanie w tym obsługę portierni kompleksu
budynków przy ul. Jana Pawła II) posiadały wiedzę jakie pomieszczenia
wynajmowane są przez Wydziały Akademii podmiotom zewnętrznym.

(dowód: akta kontroli str. 717-718, 839-860)

Powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić dostatecznego uzasadnienia
stwierdzonej nieprawidłowości, ponieważ § 47 Statutu nie upoważniał
Dziekanów do podpisywania umów najmu w imieniu Akademii. Wśród
wymienionych tam uprawnień Dziekanów nie ma prawa do podejmowania
decyzji dotyczących mienia i gospodarki Akademii, w tym prawa do zawierania
w imieniu Akademii umów w tym zakresie. Do takich działań Dziekanów nie
upoważniały również posiadane pełnomocnictwa.

2) Niektórzy pracownicy reprezentujące Akademię46 w zawartych ze Studium
umowach najmu pomieszczeń Wydziału Mechanicznego, a także podpisujący
rozliczenia tych umów47, na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło
zawartych ze Studium, realizowali zajęcia dydaktyczne odbywające się
w pomieszczeniach wynajmowanych Studium przez Akademię. Jeden
z pracowników podpisujących powyższe rozliczenia, pełnił funkcję
z-cy kierownika w strukturze Katedry Siłowni Okrętowych Wydziału
Mechanicznego, której kierownikiem był Wiceprezes Zarządu Studium. Prezes
Zarządu i Wiceprezes Zarządu Studium pełnili funkcje kierownicze na
Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym, których Dziekani bądź prodziekani
reprezentowali Akademię przy zawieraniu umów najmu pomieszczeń dla
Studium. Wacenie NIK, powyższe okoliczności mogą prowadzić do konfliktu
interesów z uwagi na stwierdzoną tożsamość pracowników reprezentujących
Akademię w zawieranych ze Studium umowach najmu pomieszczeń oraz
rozliczających ww. umowy z osobami realizującymi jednocześnie - w ramach
umów zawartych ze Studium - zajęcia dydaktyczne w pomieszczeniach
wynajętych od Akademii. Działania takie stwarzały ryzyko naruszenia interesów
Uczelni w zakresie gospodarowania mieniem.

(dowód: akta kontroli str. 140-166, 171-190,886-889)

Rektor wyjaśnił, że w przypadku Wydziału Mechanicznego faktury za wynajem
wystawia i nadzoruje ich realizację Kwestura, na wniosek wydziałowego
koordynatora ds. finansowych, który nie pracuje na rzecz Studium.

(dowód: akta kontroli str. 727-732)

W sprawie niestosowania mechanizmów rozdziału funkcji podpisywania przez
pracowników Akademii umów dotyczących najmu pomieszczeń Uczelni dla

46 Prodziekani Wydziału Mechanicznego.
47 Z-ca Kierownika ds. administracyjno-technicznych Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów oraz Z-ca

Kierownika Katedry Siłowni Okrętowych ds. administracyjno-technicznych na Wydziale Mechanicznym Akademii.

22



Studium oraz funkcji rozliczania powyższych umów od jednoczesnej realizacji -
w ramach umów zawartych ze Studium - zajęć dydaktycznych
w pomieszczeniach wynajętych od Akademii, były Rektor wyjaśnił m.in., że nie
stosowano takich mechanizmów, bo nie widział takiej potrzeby. Poza sytuacjami
wynikającymi z przepisów prawa, nie miał możliwości badania, co robią jego
pracownicy poza godzinami pracy. Ponadto były Rektor stwierdził, że nie widział
bezpośredniego konfliktu interesów, zwłaszcza że 100% właścicielem Studium
była i jest Uczelnia.

(dowód: akta kontroli str. 790-794)

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż
wskazane nieprawidłowości nie dotyczyły wymienionego w wyjaśnieniu Rektora
wydziałowego koordynatora ds. finansowych, który nie podpisywał ani umów ani
ich rozliczeń lecz innych, wskazanych wyżej, pracowników Akademii. Ponadto
jednym z mechanizmów służących zabezpieczeniu interesu Uczelni winno być
zapobieganie wystąpieniu ryzyka powstania konfliktu interesów i nie ma w tym
przypadku znaczenia fakt, że Akademia jest 100% udziałowcem Studium, gdyż
Spółka ta jest odrębnym od Akademii podmiotem gospodarczym, niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.

3) W umowie najmu z 01.09.2012 r. podano, że Uczelnia wynajmuje pomieszczenia
oznaczone jako A7, A8 i A9 o łącznej powierzchni 135 m2, natomiast w umowie
z 01.09.2016 r. powierzchnia tych samych pomieszczeń była większa o 12 m2

i wynosiła 147 m2.

Rektor stwierdził, że w umowie najmu z 01.09.2012 r. przyjęto metraż
pomieszczeń A7, A8, A9 na podstawie posiadanej przez Wydział dokumentacji
technicznej po przeprowadzeniu adaptacji byłej pływalni na sale wykładowe.
Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić wystarczającego
wytłumaczenia dla stwierdzonych rozbieżności.

(dowód: akta kontroli str. 108-109,370)

4) Uczelnia wystawiła fakturę48 za wynajem pomieszczeń - sal wykładowych,
laboratoriów Wydziału Mechanicznego za II półrocze 2016 r. w kwocie 70.252,68
zł z VAT. Uwzględniając obowiązujące umowy, kwota faktury została zawyżona
o 2.153,46 zł (2.648,40 zł z VAT).
Zawyżenie wynikało z wyliczenia czynszu za sale A: 7-9 oraz sale H: 207-210 za
okres 6 miesięcy wg stawek wynikających z umowy zawartej 01.09.2016 r.
(odpowiednio 2.425,50 zł i 1.105,50 zł netto), podczas gdy w lipcu i sierpniu 2016
r. obowiązywały niższe stawki na podstawie umów zawartych 01.09.2012 r.
(1.440 zł i 1.000 zł netto). Ponadto za sale A: 229-231 oraz 247 zapłacono
czynsz za lipiec i sierpień po 2.760 zł, zamiast po 2.774,24 zł, jak wynikało
z umowy zawartej 20.11.2009 r. W powyższych przypadkach czynsz został
zawyżony odpowiednio o 2.424,00 zł z VAT i o 259,50 zł z VAT oraz zaniżony
o 35,10 zł z VAT.
Rektor wyjaśnił, że w ww. fakturze, z powodu pominięcia zapisu w umowie
pomiędzy Wydziałem Mechanicznym a Studium z dnia 01.09.2016 r., w § 4 pkt 1
ust. B, nie ujęto sali H207. Omyłkę tą skorygowano aneksem nr 1 do umowy
z dnia 19.01.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 108-111, 119-123,370,601)

48 Faktura VAT nr 0001MJMl12/2016 z 19.12.2016 r. w której nie uwzględniono postanowień umowy z01.09.2012 r.
(obowiązującej do końca sierpnia 2016 r.) i naliczono czynsz za najem według postanowień umowy z 01.09.2012 r.
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5) W § 1 pkt 19 umowy zawartej 01.09.2016 r, na wynajem sal na Wydziale
Mechanicznym wymieniono salę H207 o powierzchni 47 m2, która została
pominięta w § 4 ust 1 tej umowy dotyczącym uiszczania przez Studium na rzecz
Akademii czynszu najmu, w wyniku czego nieobciążano Studium czynszem za
najmowane pomieszczenie w kwocie 775,50 zł/miesiąc netto przez okres
10 miesięcy, tj. łącznie o 9.539,00 zł z VAT.

W trakcie kontroli NIK podpisano dwa aneksy do umowy z 01.09.2016 r.
i obciążono Studium należną kwotą.

Rektor wyjaśnił, że było to efektem omyłki pisarskiej i przeoczenia. Aneksem nr 1
z 19.01.2018 r, i Aneksem nr 2 z 08.02.2018 r, skorygowano błędy i niejasności.

(dowód: akta kontroli str. 119-123, 371, 378-379)

6) W § 1 ust. 1 pkt f umowy najmu zawartej 01.07.2016 r ze Studium podano, że
Uczelnia jest właścicielem pomieszczenia nr 314 o powierzchni 12,25 m2,

natomiast w porozumieniu z dnia 20.10.2017 r,49 zapisano, że Studium od
01.01.2017 r, do dnia 20.10.2017 r, korzystała z pomieszczenia 314
o powierzchni 71,32 m2.

Rektor wyjaśnił, że całkowita powierzchnia pomieszczenia 314 wynosi 71,32 m2.

Pomieszczenie to składa się z dwóch mniejszych o wymiarach 24,50 m2 oraz
46,82 m2. Mniejsze pomieszczenie służyło i nadal służy jako tzw. pokój odpraw
przed zajęciami na symulatorze oraz zainstalowane są w nim dwie konsole
instruktorskie dla symulatorów zainstalowanych w pomieszczeniach 315 oraz
drugiej części 314 (46,82 m2). Do grudnia 2017 r, mniejsze pomieszczenie było
współdzielone ze Studium dlatego w umowach był zapis o powierzchni 12,25 m2•

Na mocy porozumienia z dnia 04.11.2016 r" zawartego pomiędzy Dziekanem
Wydziału Nawigacyjnego, Kierownikiem Katedry Nawigacji oraz Prezesem
Studium, Uczelnia udostępniła całe pomieszczenie 314 (71.32 m2) na potrzeby
instalacji symulatora nawigacyjnego zakupionego przez Studium wraz ze zgodą
na przeprowadzenie prac remontowych dostosowujących pomieszczenie do
wymagań nowego sprzętu. Strony porozumienia ustaliły, że przez okres
przejściowy (do instalacji nowego symulatora) studenci Wydziału Nawigacyjnego
będą odbywać zajęcia na symulatorach Studium. Jednocześnie, strony
postanowiły, że uregulowanie formalne tej sprawy będzie miało formę pisemną.
W póżniejszym terminie ustalono, że porozumienie zostanie podpisane po
zakończeniu wszystkich prac związanych z instalacją nowego symulatora.
Porozumienie zostało zawarte w dniu 20.10.2017 r, Należności z tytułu tego
porozumienia zostały zawarte i rozliczone w fakturach wystawionych w styczniu
2018 r,

(dowód: akta kontroli str. 130-136,371)

2.2.3. Eksploatacją statków i organizacją praktyk morskich zajmuje się Dział
Armatorski Akademii. Do szkolenia wykorzystywane są aktualnie dwa statki:
- Fregata "Dar Młodzieży" - żaglowiec zbudowany w 1982 r, przez Stocznię

Gdańską. Na jego pokładzie realizowano program morskich praktyk studentów
Akademii (głównie Wydziału Nawigacyjnego). Programowe praktyki na "Darze"
odbywają także studenci Akademii Morskiej ze Szczecina, uczniowie średnich
szkół morskich, praktykanci z zagranicznych ośrodków kształcących kadry dla
floty, oraz żeglarze;

49 Na mocy tego porozumienia strony ustaliły m.in., że ich wzajemne roszczenia są ekwiwalentne oraz, że ich rozliczenie
nastąpi poprzez wzajemną kompensatę należności.
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- Statek szkoleniowo - badawczy "Horyzont II" - pływające laboratorium
dydaktyczne. Zbudowany w 2000 L, na kadłubie wyprawowego żaglowca
polarnego "Polarex". Jednostkę wyposażono w systemy nawigacji, pozwalające
doskonalić wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w praktyce oficerów -
nawigatorów, mechaników i elektryków - służących na statkach floty handlowej.
Statek przystosowany jest także do prowadzenia specjalistycznych morskich
prac badawczych, regularnie odbywa rejsy w rejony polarne.

W latach 2015-2017 żaglowiec "Dar Młodzieży" był wynajmowany w celach innych
niż realizacja na jego pokładzie programów praktyk morskich studentów -
czartery/wynajem statku w ramach zlotów żaglowców oraz organizacja spotkań na
pokładzie. Przykładowo:
W 2015 L:
- Zapol Sobczyk Sp. j. (14.06.2015 L) zorganizowała przyjęcie - Dni Morza - Sail

Szczecin 2015;

- Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście zorganizował spotkanie
jubileuszowe podczas finału Baltic Tall Ships Regatta (12.06.2015 r.);

- Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z 0.0. - organizacja przyjęcia Baltic
Tall Ships Regatta (13.06.2015 r.);

- Red Bull- impreza Red Buli Trick-line Fregata (29.04.-30.04.2015 r.);

- przyjęcia noworoczne w dniach 13.01.-16.01.2015 r. (Wydział Nawigacyjny,
Studium, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w !ławie,
Dział Armatorski).

W 2016 r.:
- The City of Aalborg - udostępnienie statku podczas Aalborg Regata 2016;

- City of Kotka, City of Turku, Public institution "Klaipedos sventes", Gmina Miasto
Szczecin - Centrum Żeglarskie, Żegluga Szczecińska - spotkanie promocyjne
Tall Ship Races 2017 (24.07.2016 L);

- Gmina Miasta Gdyni - przyjęcie (29.09.2016 r.);

- Naukowe koło Towaroznawstwa "Cargo" - uroczysta kolacja dla gości Komitetu
Naukowego Konferencji Studenckie dni Jakości (25.02.2016 r.);

- przyjęcia noworoczne w dniach 19.01.-22.01.2016 r. (Wydział Nawigacyjny,
Studium, Fundacja Bezpieczeństwa, Dział Armatorski).

W 2017 r.:
- Centrum Kultury w Gdyni - organizacja koncertu dla mieszkańców i turystów

z okazji 35 rocznicy podniesienia bandery na żaglowcu Dar Młodzieży
(04.07.2017 L);

- Koło Naukowe EVPL - organizacja konferencji Jnteligentne systemy ochrony
środowiska" (15.09.2017 r.);

- przyjęcia noworoczne w dniach 17.01.-20.01.2017 L (Wydział Nawigacyjny,
Studium, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w !ławie,
Dział Armatorski).

(dowód: akta kontroli str. 376, 606-612)
W badanym okresie na rejsy szkoleniowe na statku "Dar Młodzieży" zostali
oddelegowani pracownicy Działu Armatorskiego Akademii z kadry nadzorującej
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eksploatację statków szkoleniowych. Kosztami dodatkowymi związanymi
z oddelegowaniem tych osób był koszt dodatku dewizowego oraz ewentualne koszty
podróży na/ze statku. W rejsach brały udział trzyosoby50.

(dowód: akta kontroli str. 376, 383-391)
2.3. Wnoszenie składników mienia w formie aportu do spółek, przekazanie

fundacjom
W badanym okresie Uczelnia nie gospodarowała mieniem w formie wnoszenia
aportu do spółki lub w formie przekazania fundacjom.

Według stanu na dzień 01 stycznia 2015 r. Akademia posiadała udziały w czterech
spółkach prawa handlowego o łącznej wartości nominalnej 302,7 tys. zł, a według
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. - 318,1 tys. zł. Udział Uczelni w kapitale
zakładowym tych spółek wynosił od 5,45% do 100%.51

W badanym okresie Uczelnia była fundatorem Fundacji AMG, w wyniku czego
przekazano środki w kwocie 20 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 599-600)

Ustalone w Akademii zasady gospodarowania mieniem, nie zawsze były
przestrzegane i nie w pełni zabezpieczały interesy Uczelni. Umowy najmu
pomieszczeń ze Studium podpisywane były przez osoby nieuprawnione, a część
z nich, zawarto i rozliczano w sposób mogący prowadzić do konfliktu interesów
z uwagi na tożsamość pracowników reprezentujących Akademię w zawieranych
ze Studium umowach najmu pomieszczeń oraz rozliczających ww. umowy
z osobami realizującymi jednocześnie - w ramach umów zawartych ze Studium -
zajęcia dydaktyczne w pomieszczeniach wynajętych od Akademii, co stwarzało
ryzyko naruszenia interesów Uczelni w zakresie gospodarowania mieniem.
W latach 2015-2016 w Uczelni nie prowadzono rejestrów umów dotyczących
wynajmu pomieszczeń przez Wydziały Uczelni. Obowiązek utworzenia CRU oraz
zasady jego prowadzenia wprowadzono dopiero od dnia 1 stycznia 2017 r.

Część postanowień Regulaminu przetargu pozwalała na swobodną ich interpretację.
Stwierdzono niezgodności pomiędzy zapisami protokołu z dnia 7 marca 2016 r. oraz
zapisami Regulaminu przetargu dotyczącymi postanowień § 2 ust. 31 lit a i c.

W umowach najmu (dzierżawy) nieruchomości określano cele na jakie były one
przeznaczone, wyposażenie, sposób korzystania, a także terminy płatności czynszu.
Dane o powierzchni wynajmowanych pomieszczeń oraz wysokości czynszu, nie
zawsze były rzetelne.
Powołanie Komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu na prowadzenie
stołówki studenckiej oraz Konkurs odbyło się z naruszeniem niektórych
postanowień Regulaminu na prowadzenie stołówki, nadto umowa została podpisana
przez Prorektora ds. Kształcenia, nie posiadającego wymaganego pisemnego
pełnomocnictwa Rektora.

50 Asystentka Prorektora ds. morskich, Kierownik Działu Armatorskiego ipracownik Działu Armatorskiego,
51TEMAT Sp. z 0.0. - 6 udziałów na kwotę 6.000zł (5,45%w kapitale zakładowym); Enamor Sp. z 0.0. - 396udziałów na

kwotę 241.560zł (7,32%w kapitale zakładowym); Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z 0.0. -100
udziałów na kwotę 50.000zł (100%w kapitale zakładowym); Academy Maritime Services Ltd. - 41udziałów na kwotę
20.500zł (41% w kapitale zakładowym).
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3. Ustalanie i dochodzenie należności z tytułu gospodarowania
składnikami mienia

Opis stanu Zgodnie Polityką Rachunkowości, Uczelnia wysyła potwierdzenia sald
faktycznego z kontrahentami na dzień 31 października danego roku obrotowego oraz wezwania

do zapłaty, które są wysyłane wraz z potwierdzeniem sald. Dodatkowo obligatoryjnie
wezwania do zapłaty wysyłane są w momencie dokonywania aktualizacji należności.
Windykacją należności studenckich zajmuje się wydział macierzysty danego
studenta.

Rektor poinformował, źe po wysłaniu potwierdzeń spora liczba kontrahentów
kontaktuje się w celu wyjaśnienia rozbieżności, z prośbą o wystawienie
ewentualnego duplikatu faktury. Wskutek tych działań większość należności zostaje
uregulowana. W przypadku braku reakcji dłużnika na wezwanie do zapłaty, sprawa
przekazywana jest do komórki merytorycznie odpowiedzialnej za uzyskany
przychód z danej należności. Po braku odzewu dłużnika na drugie wezwanie do
zapłaty sprawa kierowana była do biura prawnego.

(dowód: akta kontroli str. 373, 613, 621)

Zgodnie z zestawieniem sald z kontrahentami Uczelni, którzy posiadali zaległości
z tytułu gospodarowania mieniem52, według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
zobowiązania kontrahentów Uczelni wyniosły łącznie 914,9 tys. zł. W okresie od
31.12.2014 r. do 31.12.2017 r. liczba kontrahentów, którzy posiadali zaległości
z ww. tytułu wzrosła z 41 podmiotów do 61, a kwota należności uległa zwiększeniu
o 128,0 tys. zł.

Na koniec 2017 r. spośród poddanych badaniu siedmiu kontrahentów pięciu z nich
posiadało zobowiązania wobec Akademii w łącznej kwocie 718,7 tys. zł, z czego:
Fundacja (... ) - zobowiązanie w wysokości 36,9 tys. zł, Fundacja Rozwoju (... ) -
548,4 tys. zł, S. Sp. z 0.0. 76,3 tys. zł, K. 6,7 tys. zł i P. Sp. z 0.0. 50,4 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 9-13)

W stosunku do trzech podmiotów53 18.12.2017 r. Uczelnia wystawiła i wysłała
wezwania do zapłaty według stanu na 15.12.2017 roku i w przypadku braku wpłaty,
po dokonaniu odpisu aktualizującego należności zamierzano wysłać drugie
wezwanie.
W stosunku do:
- Fundacji Rozwoju od października 2015 r. na konto Akademii wpływają wpłaty

od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni zmniejszające
zaległość kontrahenta. W badanym okresie zobowiązania kontrahenta uległy
zmniejszeniu 028,1 tys. zł. Akademia w stosunku do badanego kontrahenta nie
podejmowała innych kroków;

- P. Sp. z 0.0. - 1.12.2014 r. nastąpiło zgłoszenie wierzytelności do Sądu
Rejonowego w Siedlcach. Akademia znajduje się na wyciągu z listy
wierzytelności A. sp. z 0.0. w upadłości likwidacyjnej - sygn. Akt V GUp 2/14,
zatwierdzonej 21.04.2016 r. A. sp. z o. o. jest następcą prawnym spółki P.

(dowód: akta kontroli str. 373-374)

52 przynajmniej jedna faktura na saldzie jest wymagalna
53S. sp. Z 0.0., Fundacja (... j i K.
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Uczelnia wystawiła dla Studium Fakturę VAT nr 0025/SDM4/10/16 z 31 października
2016 L za "nocleg w roku akademickim" na kwotę 2.489,76 zł i zastosowała stawkę
podatku VAT "zwolniony", podczas gdy usługa winna być zafakturowana na kwotę
2.305,33 zł i opodatkowana stawką 8%. Spowodowało to zaniżenie podatku VAT
o 184,43 zł.

Rektor wyjaśnił, że osoba wystawiająca popełniła błąd, który został wykryty
w Kwesturze, podczas sprawdzania dokumentu i księgowania. W wyniku
powyższego w dniu 31.10.2016 r. wystawiono korektę do faktury uwzględniającą
stawkę VAT.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 364)

Na podstawie umowy najmu z dnia 1 października 2013 L (aneksowanej
1 października 2014 L) Uczelnia wynajmowała Studium działkę nr 12/2
o powierzchni (w latach 2015-2017) 953 m2, w Gdyni przy Alei Jana Pawła II 3
z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pracowników Studium i kursantów.
Czynsz za wynajem tej działki określono miesięcznie na 1.877 zł. Do wynajmu
przedmiotowej działki nie zastosowano stawek wynajmu gruntu w wysokości
określonej w "miesięcznych stawkach czynszu" dla gruntów połoźonych przy
Al. Jana Pawła II 3, tj.: w 2015 L i w 2016 r. - 2,50 złlm2, tj. 2.382,50 zł + podatek
VAT miesięcznie.

Rektor wyjaśnił, że stawka czynszu została ustalona pomiędzy stronami umowy.

Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji dotyczącej sposobu negocjacji opłat za
wynajmowany plac.

(dowód: akta kontroli str. 77-82, 240-246, 365)

W latach 2015-2017 nie podejmowano decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminów
płatności lub rozłożeniu na raty należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.

(dowód: akta kontroli str. 369)

Akademia nie naliczała odsetek w związku z nieterminowym uregulowaniem
zobowiązań wobec Uczelni.

Studium w przypadku trzech należności z tytułu najmu pomieszczeń dokonało
płatności po terminie określonym w fakturach wystawionych przez Akademię.
Dotyczyło to faktur nr:

- 0006IWN/12/15 na kwotę 88.507,45 zł oraz 0007IWN/12/15 na kwotę 48.043,80
zł wystawionych 31.12.2015 L na podstawie umowy z 27.04.2015 r. W obu
przypadkach termin płatności wyznaczono na 14.01.2016 L, a należność
została uregulowana 26.01.2016 r. tj. z 12 dniowym opóźnieniem;

- 0003IWN/12/16 na kwotę 29.704,50 zł wystawionej 29 12.2016 L na podstawie
umowy z 01.07.2016 L Termin płatności wyznaczono na 12.01.2016 L
Należność została uregulowana 18.01.2017 r. tj. z 6 dniowym opóźnieniem.

Regulowanie przez Studium zobowiązań na rzecz Uczelni z opóźnieniem stanowiło
naruszenie § 4 ust. 2 zawartych umów najmu.

Rektor wyjaśnił, że zgodnie z polityką rachunkowości odsetki naliczane są
w momencie przekroczenia 10 krotności opłaty za przesyłkę poleconą. Z uwagi na
powyższe odsetki, nie zostały naliczone.

(dowód: akta kontroli str. 364-621)
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

Wniosek pokontrolny

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5 badanych umów, zawartych ze Studium54,

należność za wynajem pomieszczeń miała być "przekazywana na konto Uczelni
dwa razy w roku: nie później jak do 30 czerwca za pierwsze półrocze i nie później
jak do 30 grudnia za drugie półrocze danego roku". Tymczasem Akademia
wystawiała faktury na koniec półrocza lub na początku kolejnego półrocza
z czternastodniowym terminem zapłaty, przez co niemożliwe było regulowanie przez
Studium zobowiązań w terminie określonym w umowie.

Rektor wyjaśnił, że jest to "niefortunne" sformułowanie w umowie. Obie strony miały
w zamyśle zapis mówiący o tym, że faktury będą wystawiane dwa razy
w roku za dane półrocze pod datą sprzedaży 30.06. i 31.12. Nie było możliwości
zapewnienia wykonania takiego zapisu dosłownie, gdyż oznaczałoby to wystawienie
faktury przed terminem zakończenia półrocza, a więc bez pełnej informacji na temat
wykorzystania wynajmowanych pomieszczeń.

l ", "l'.lH)\ (dowód:aktakontrolistr.112-115, 119-122, 130-133,364)
~ ~ J\ , it '.~

Ewidencje prowadzone przez Akademię umożliwiały bieżące monitorowanie stanu
'należności, a w przypadku wystąpienia zaległości, podejmowano działania w celu
ich wyegzekwowania. Nieprecyzyjne zapisy dwóch badanych umów skutkowały
nieterminowym uregulowaniem opłat z tytułu najmu.
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości polegające na nienaliczeniu
odsetek od nieterminowych płatności nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną
działalność, a wszystkie objęte badaniem zaległości zostały uregulowane.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli55, wnosi o:

1) zapewnienie zawierania umów w imieniu Akademii wyłącznie przez osoby do
tego upoważnione;

2) wzmocnienie nadzoru nad zawieraniem i rozliczaniem umów podpisywanych
ze Studium;

3) wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko powstania konfliktu
interesów przy zawieraniu i rozliczaniu umów;

4) wzmocnienie nadzoru nad redagowaniem postanowień aktów prawa
wewnętrznego w celu ograniczenia ryzyka zawierania w nich zapisów
umożliwiających swobodną interpretację.

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 ustawyoNIK, 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 Gdańsku.

54 Umowy najmu z: 27.04.2015 L, 01.07.2016 L i 01.09.2016 L
55 Dz. U. z 2017 L poz. 524 - dalej: ,Ustawa o NIK'.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

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.

Gdańsk, dnia A~arca 2018 r.

Kontroler:
Dariusz Jurczuk

doradca ekonomiczny

~~

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Qvrektor
DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYżs EJ IZBY KONTROLI

Gdańsku

Ewa Ji si r. - uczek
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