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I. Dane identyfikacyjne 
Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław  

 

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej (dalej: „Rektor”),                                  
od 1 września 2016 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor Politechniki Wrocławskiej,                          
w okresie od dnia 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r.  

(akta kontroli: T. VI str. 800, T. VII str. 3) 

1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gospodarowanie nieruchomościami 
będącymi we władaniu uczelni (w szczególności oddawanie w najem, dzierżawę 
i użyczenie).  

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków na inwestycje (nieruchomości i środki 
trwałe), modernizacje i  remonty nieruchomości będących we władaniu uczelni. 

3. Wywiązywanie się z obowiązków związanych z utrzymaniem w należytym stanie 
technicznym i właściwą eksploatacją nieruchomości. 

4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości 
będących we władaniu uczelni, w tym rola i zakres działania komórek prawnych 
uczelni lub zewnętrznych kancelarii prawnych. 

 

Lata 2014-2018 z uwzględnieniem okresu wcześniejszego, o ile ma to wpływ na 
realizację zadań w badanym zakresie 

 

art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 

1. Dominik Kosenda, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWR/254/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r., nr LWR/84/2019 z dnia 
6 maja 2019 r. oraz nr LWR/122/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. 

2. Waldemar Ściborski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/50/2019 z dnia 8 marca 2019 r. oraz nr LWR/93/2019 z dnia 23 maja 
2019 r., 

3. Jeremi Śliwiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/253/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. 

4. Renata Połatajko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWR/53/2019 z dnia 13 marca 2019 r. 

(akta kontroli: T. I str. 1-10, T. IV str. 185-286, T. VII str. 1-2) 

 

                                                      
1Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą Politechnika Wrocławska (dalej: „Uczelnia” lub 
„Politechnika”) realizowała działania dotyczące władania majątkiem zgodnie ze 
stawianymi jej celami planując koncentrację życia akademickiego w zwartym 
kampusie w otoczeniu Gmachu Głównego po obu stronach Odry. 

Sposób zorganizowania w ramach struktury Uczelni komórek odpowiedzialnych za 
gospodarowanie nieruchomościami był odpowiedni i zapewniał realizację zadań 
z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Uregulowane zostały zasady 
udostępniania nieruchomości w drodze porozumień oraz umów cywilnoprawnych. 
Politechnika uregulowała kwestie dotyczące zbywania nieruchomości w trybie 
przetargowym, nie wprowadzono zaś regulacji dotyczących zbywania nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Pomimo tego, w okresie objętym kontrolą, Politechnika 
dokonała sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Nie waloryzowano 
stawek czynszu określonych w dwóch umowach najmu i dzierżawy, co było 
działaniem niegospodarnym i pozbawiło Uczelnię przychodów w kwocie 2 406,75 zł. 

W Uczelni realizowano dwuletnie plany robót budowlanych, każdorazowo 
pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uczelni. W uzasadnionych przypadkach 
podpisywano stosowne aneksy prolongujące terminy zakończenia zadań 
inwestycyjnych, a w sytuacjach przekroczenia terminu wykonania prac naliczano 
kary umowne. Wszystkie objęte kontrolą postępowania związane z realizacją zadań 
inwestycyjnych i zakupem środków trwałych były prowadzone w sposób prawidłowy, 
a zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane 
w działalności Uczelni. Stan techniczny obiektów Politechniki określany był na 
podstawie rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych. Dla budynków 
prowadzone były książki obiektów budowlanych oraz zlecano wykonywanie 
okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu 
budowlanego. Niemniej, w przypadku trzech nieruchomości Uczelni nie 
przeprowadzono okresowych kontroli stanu technicznej sprawności obiektów 
budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane3 (dalej: „Prawo budowlane”). Wystąpiło również sześć 
przypadków nierzetelnego prowadzenia książek obiektu budowlanego, w zakresie 
wpisów określonych  § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
książki obiektu budowlanego”). Ponadto nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych wykazała kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK 
przez Państwową Straż Pożarną5. 

W strukturze organizacyjnej Uczelni zapewniono komórkę do obsługi prawnej. 
Regularnie prowadzona była kontrola wewnętrzna utrzymania i eksploatacji 
nieruchomości będących we władaniu Uczelni. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni nie udostępniano wyników kontroli 
przeprowadzanych na Uczelni, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 
drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej6 (dalej: 
„u.d.i.p.”). 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano ocenę opisową. 
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1186.  
4 Dz.U. Nr 120, poz. 1134. 
5 W trzech budynkach na cztery objęte kontrolą. 
6 Dz.U. z 2018 r. poz.1330, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Działalność uczelni w zakresie obrotu (sprzedaży 
i zakupu), a także gospodarowania majątkiem 
(w szczególności oddawanie w najem, dzierżawę 
i użyczanie)   

1.1. Liczba studentów kształcących się w Uczelni spadła8 z 34 104 w 2014 r. do 
26 442 w 2018 r. Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności stanowili 
od 1,44% do 1,58% studentów ogółem, przy czym ich liczba9 spadła z 533 w 2014 r. 
do 381 w 2018 r. Z domów studenckich10 korzystało 2 600 studentów w roku 
akademickim 2014/2015, 2 725 w roku 2015/2016, 2 788 w roku 2016/2017 i 2 506 
w roku 2017/2018. 

(akta kontroli: T. VII, str. 557-558) 

W strukturze organizacyjnej Politechniki wyodrębnione zostały komórki do których 
zadań należało zarządzanie nieruchomościami. Pracownikom tych komórek zostały 
przydzielone zadania w zakresie ewidencji nieruchomości, przeniesienia własności, 
użytkowania wieczystego, oddawania ich w najem, dzierżawę albo na podstawie 
innej umowy uprawniającej do korzystania lub pobierania pożytków, a także 
w zakresie ewidencji infrastruktury, jej przeglądów i utrzymania. 

(akta kontroli: T. V, str. 195-277) 

1.2. W Uczelni obowiązywała Strategia Rozwoju Politechniki Wrocławskiej 
(dalej: „Strategia”), przyjęta uchwałą Senatu z dnia 21 marca 2013 r.11 Strategia 
zakładała koncentrację akademickiego życia Uczelni co do zasady w zwartym 
kampusie w otoczeniu Gmachu Głównego po obu stronach Odry. Żaden z celów 
strategicznych nie odnosił się wprost do działań Uczelni w zakresie władania 
nieruchomościami, budowy nowych obiektów, przekazywania lub zbywania 
zbędnych nieruchomości. Poziom realizacji Strategii przez poszczególne jednostki 
organizacyjne Uczelni ujmowany był między innymi w corocznym sprawozdaniu 
Rektora z działalności. 

Zamiar zbycia nieruchomości, w każdym badanym przypadku, argumentowany był 
brakiem przydatności nieruchomości do działalności dydaktycznej lub naukowej, 
a w przypadku obiektów socjalnych wysokimi kosztami obsługi nieruchomości 
(konieczne remonty i deficytowa działalność ośrodków wypoczynkowych). Uczelnia 
nie przewidywała rozwijania działalności o charakterze wypoczynkowo-
rekreacyjnym. Generalnie Uczelnia nabywała nieruchomości znajdujące się 
w obrębie kampusu głównego. Jedynie uzyskana w drodze zamiany z Gminą 
Wrocław nieruchomość przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu (bulwar 
nadbrzeżny o wartości 89 765,00 zł) nie posiadała przeznaczenia dydaktycznego, 
naukowego lub badawczego. Nieruchomość została pozyskana w celu 
„uporządkowania własności”.  

Uchwałą nr 766//45/2008-2012  z dnia 19 kwietnia 2012 r. Senat Politechniki wyraził 
zgodę na prowadzenie  przez Uczelnię Zespołu Szkół Akademickich, w skład 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 34 104 w 2014 r., 33 530 w 2015 r., 34 046 w 2016 r., 28 924 w 2017 r. i 26 442 w 2018 r. 
9 533 w 2014 r., 525 w 2015 r., 507 w 2016 r., 456 w 2017 r., 381 w 2018 r. 
10 T-2, T-3, T-4, T-6, T-15, T-16, T-17, T-18/22, T- 19 oraz baza mieszkaniowa dla studentów w zamiejscowych ośrodkach 
dydaktycznych w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. 
11 Nr 127/7/2012-2016, zmieniona  uchwałą nr 227/11/2012-2016 z dnia 11 lipca 2013 r. 
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którego weszły Gimnazjum Akademickie i Akademickie Liceum Ogólnokształcące. 
Zespół zajmował III i IV piętro budynku C-13 przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego we 
Wrocławiu. Wykonywanie przez Uczelnię zadań organu prowadzącego nie było 
ujęte w Strategii.  

(akta kontroli: T. V str. 190-278,280-286,415-462, T. VI str.463-526) 

1.3. Wartość nieruchomości gruntowych zwiększyła się z 23 365 078,97 zł  
do 44 270 768,61 zł (o 20 905 689,64 zł), natomiast budynków z 431 941 568,38 zł 
do 667 516 139,14 zł (o 235 574 570,76 zł).  
Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. w posiadaniu Uczelni były 
102 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 788 410 m² (w tym 
86 o powierzchni 730 881,0 m2 stanowiących jej własność oraz 16 o powierzchni 
57 529,0 m2 otrzymanych w użytkowanie wieczyste. Do dnia 31 grudnia 2018 r. 
liczba nieruchomości gruntowych zmniejszyła się do 81 nieruchomości o łącznej 
powierzchni 624 674,0 m2 (w tym 65 nieruchomości o powierzchni 567 145,0 m2 
stanowiących jej własność oraz 16 o powierzchni 57 529,0 m2 otrzymanych 
w użytkowanie wieczyste). 

W latach 2014-2018 liczba budynków zmniejszyła się ze 19812 o łącznej powierzchni 
użytkowej 254 252,0 m2 do 15813 o łącznej powierzchni użytkowej 278 318,0 m2. 
Wszystkie budynki stanowiły własność Uczelni. Liczba budynków wyłączonych 
z eksploatacji wzrosła z jednego do 2214. 

Powierzchnia oddanych w najem/dzierżawę/użyczenie budynków wynosiła 
10 271,0 m² na koniec 2014 r., 3 482,0 m² - 2015 r. i 2016 r., 1 972,0 m² - 2017 r. 
i 1 309,0 m² - 2018 r.    

(akta kontroli: T. I, str. 12-22, T. V str. 53-57, 81-82, 322-326) 

Jak wskazał Prorektor, wzrost wartości nieruchomości gruntowych nastąpił w wyniku 
zakupu nowych składników majątkowych, jak również nabycia nowych 
nieruchomości gruntowych w ramach transakcji wymiany. Natomiast spadek liczby 
nieruchomości gruntowych miał związek ze sprzedażą posiadanych przez 
Politechnikę składników majątkowych oraz ich zbycia w ramach przeprowadzonej 
transakcji wymiany. 

Wzrost wartości budynków nastąpił w wyniku zakończenia trwających procesów 
inwestycyjnych i przyjęcia wytworzonych w ramach tych procesów budynków na 
stan ewidencji środków trwałych. Był również spowodowany zakupem nowych 
nieruchomości, jak też zwiększeniem wartości początkowej budynków 
użytkowanych z tytułu ich ulepszenia, rozumianego jako przebudowa, rozbudowa, 
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja środka trwałego. Spadek liczby 
budynków był związany natomiast z koniecznością dokonania likwidacji 
nieużytkowanych budynków, bądź też ich częściowej likwidacji. Budynki zostały 
usunięte z ewidencji również w wyniku przeprowadzenia transakcji ich sprzedaży 
oraz wymiany. 

 (akta kontroli: T.IV, str. 161) 

Na przykładzie losowo wybranych 10 obiektów budowlanych15, zbadano rzetelność 
prowadzenia ewidencji nieruchomości. Weryfikacji poddano uregulowanie stanu 

                                                      
12 W tym 69 obiektów przeznaczonych na działalność dydaktyczną o powierzchni użytkowej 174 199,0 m2 i wartości 
383 186 482,94 zł. 
13 W tym 83 obiekty przeznaczone na działalność dydaktyczną o powierzchni użytkowej 211 274,0 m2 i wartości 
620 899 504,7 zł. 
14 Jeden budynek  był wyłączony z eksploatacji w 2014 r., cztery na koniec 2015 r., 18 na koniec 2016 r., 20 na koniec 2017 r. 
i 22 na koniec 2018 r. 
15 Budynek A-2, Łukasiewicza 2, Wrocław, budynek A-10, ul. C.K. Norwida 7, Wrocław, budynek B-8, ul. M. Smoluchowskiego 
48, Wrocław, budynek D-1, pl. Grunwaldzki 13, Wrocław, budynek F-4, ul. Gdańska 7/9, Wrocław, budynek H-4, Wybrzeże 
Wyspiańskiego 7-8, Wrocław, budynek o powierzchni 2702 m2, Plac Teatralny 2, Wrocław, budynek laboratoryjny 
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prawnego nieruchomości oraz prawidłowość ujęcia ich w ewidencji księgowej. 
Dodatkowo zweryfikowano stan faktyczny ww. nieruchomości z wynikami ostatnio 
rozliczonej inwentaryzacji i ewidencją księgową. W wyniku przeprowadzonej 
weryfikacji nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli: str. T. III str. 97-169) 

1.4. W latach 2014-2018 Uczelnia nabyła sześć nieruchomości oraz sprzedała 
12 nieruchomości. Zasady sprzedaży nieruchomości uregulowano w zatwierdzonych 
przez Rektora Regulaminach przetargu na sprzedaż nieruchomości. Badaniem 
objęto trzy z 11 sprzedanych w latach 2014-2018 nieruchomości: 
• Przedwstępną warunkową umowę16 sprzedaży nieruchomości przy ul. Wita 
Stwosza we Wrocławiu („Hotel Lothus”) zawarto w dniu 7 października 2016 r. 
Nabywcę wybrano w trybie pozakonkurencyjnym, po czwartym17 nieudanym 
przetargu. Cena przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 13 000 000 zł, 
wyższą o 2 313 000 zł od wartości (10 687 000 zł) wskazanej w operacie 
szacunkowym z dnia 15 lutego 2016 r. Warunkową umowę18 sprzedaży 
nieruchomości zawarto w dniu 31 marca 2017 r. po uzyskaniu w dniu 28 marca 
2017 r. zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej sprzedaż. Umowę19 
przenoszącą prawo własności ww. nieruchomości zawarto w dniu 24 kwietnia 
2017 r. po uzyskaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. informacji od Gminy Wrocław o 
odstąpieniu od prawa pierwokupu nieruchomości. Zgodę na zbycie ww. 
nieruchomości Senat Politechniki wyraził w uchwale nr 274/15/2012-2016 z dnia 
19 grudnia 2013 r.  

 (akta kontroli: T. V str. 280-286, T. VI str.821-822, 935, T. VII str. 188-342) 

• Umowę20 sprzedaży Ośrodka Wczasowo- Kolonijnego „Rajsko” w Zapuście 
(dalej: „Ośrodek w Zapuście”) zawarto w dniu 5 października 2016 r. Nabywcę 
wybrano w trybie pozakonkurencyjnym21, po trzecim22 nieudanym przetargu. Cena 
przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 420 000 zł. Umowę23 
przeniesienia prawa własności nieruchomości podpisano w dniu 7 listopada 2016 r. 
Zgodę na zbycie ww. nieruchomości Senat Politechniki wyraził w uchwale 
nr 457/21/2012-2016 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 (akta kontroli: T. V str.280-286, T. VI str.824,935, T. VII str. 76-187, 551-556) 

• Przedwstępną warunkową umowę24 sprzedaży nieruchomości25 przy 
ul. Kowalskiej we Wrocławiu zawarto w dniu 20 lipca 2016 r. Nabywcę wybrano 
w trybie pozakonkurencyjnym, po prawie czterech latach od drugiego26 nieudanego 
przetargu na sprzedaż tych nieruchomości. Cena przedmiotu sprzedaży została 
określona na kwotę 32 000 000 zł, wyższą o 13 211 000 zł od wartości 
                                                                                                                                       
o powierzchni 1098 m2, ul. Długa 65, Wrocław, budynek dydaktyczny Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki 
Wrocławskiej, ul. Szymanowskiego 7, Wrocław oraz budynek T-7 Dom Doktoranta, ul. Curie-Skłodowskiej 89, Wrocław. 
16 Repertorium A nr 20511/2016. 
17 W pierwszym przetargu z dnia 10 kwietnia 2014 r. z ceną wywoławczą 16 000 000 zł, w drugim przetargu 12 czerwca 
2014 r. z ceną wywoławczą 15 000 000 zł, w trzecim przetargu z dnia 22 października 2014 r. z ceną wywoławczą 
14 000 000 zł - nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w czwartym przetargu 20 kwietnia 2016 r. z ceną wywoławczą 
13 000 000 zł wpłynęła jedna oferta lecz nie zostało wpłacone wadium, stanowiące potwierdzenie akceptacji przez oferenta 
warunków przetargu oraz warunków zakupu nieruchomości. 
18 Repertorium A nr 9096/2017. 
19 Repertorium A nr 11400/2017.  
20 Repertorium A nr 1823/2016.  
21 Oferenci biorący udział w trzecim przetargu, złożyli wspólnie po posiedzeniu komisji przetargowej wspólną ofertę zakupu 
nieruchomości za kwotę 420 000 zł, wyższą o 10 000 zł od ceny wywoławczej.   
22 W pierwszym przetargu z dnia 15 grudnia 2015 r. z ceną wywoławczą 726  807,00 zł oraz w drugim przetargu z dnia 
8 marca 2016 r. z ceną wywoławczą 508 765,00 zł - nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w trzecim przetargu z dnia 29 lipca 
2016 r. z ceną wywoławczą 410 000 zł udział wzięło dwóch oferentów, którzy nie zgłosili postąpienia (nie mogło wynosić mniej 
niż 5 000 zł) i przetarg zakończył się z wynikiem negatywnym. 
23 Repertorium A nr 2038/2016. 
24 Repertorium A nr 3253/2016 i sprostowanie Repertorium A nr 3266/2016. 
25 Działek nr od 2/1 do 2/21 (AM-13, obręb 0053 - Kowale) niezabudowanych i zabudowanych budynkami przemysłowymi. 
26 W pierwszym przetargu z dnia 12 czerwca 2012 r. oraz w drugim przetargu z dnia 13 sierpnia 2012 r. z ceną wywoławczą  
25 000 000 zł - nie wpłynęła żadna oferta. 
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(18 789 000 zł) wskazanej w operacie szacunkowym z dnia 17 sierpnia 2015 r. 
Umowa27 sprzedaży została zawarta w dniu 15 marca 2018 r.28, po uzyskaniu 
w dniu 24 kwietnia 2017 r. zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej 
sprzedaż. Zgodę na zbycie ww. nieruchomości Senat Politechniki wyraził w uchwale 
nr 574/38/2008-20212 z dnia 22 września 2011 r. 

(akta kontroli: T. V str. 280-286, T. VI str.823,935, T. VII str. 5-75, 343-414, 428-550) 

Do dnia 30 maja 2019 r. nie została sfinalizowana sprzedaż Ośrodka Konferencyjno-
Szkoleniowego „Radość” Politechniki Wrocławskiej (dalej: „Ośrodek „Radość””). 
Przedwstępną warunkową umowę29 sprzedaży Ośrodka „Radość” zawarto w dniu 
30 maja 2018 r. Nabywcę wybrano w trybie pozakonkurencyjnym, po drugim30 
nieudanym przetargu. Cena przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 
3 000 000 zł, niższą o 841 000 zł od wartości (3 841 000 zł) wskazanej w  operacie 
szacunkowym z dnia 21 grudnia 2017 r. Warunkową umowę sprzedaży zawarto 
w dniu 30 października 2018 r. po uzyskaniu w dniu 4 września 2018 r. zgody31 
Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej sprzedaż. Termin ustanowienia przez 
nabywcę depozytu notarialnego na kwotę 2 900 000 zł ustalono do 30 stycznia 
2019 r., natomiast termin zawarcia umowy przeniesienia prawa własności ustalono 
do 31 stycznia 2019 r. W wymaganym terminie depozyt notarialny nie został 
uiszczony, w wyniku czego przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży oraz 
warunkowa umowa sprzedaży uległy rozwiązaniu. Uczelnia zatrzymała, należną jej 
zaliczkę w wysokości 100 000 zł. W dniu 7 lutego 2019 r. zawarto kolejną 
warunkową umowę sprzedaży. Termin zawarcia umowy przeniesienia prawa 
własności ustalono do 30 kwietnia 2019 r. Termin ten nie został dochowany, 
natomiast do umowy z dnia 7 lutego 2019 r. zawarto aneks, w wyniku którego termin 
wniesienia depozytu notarialnego zmieniono z 29 kwietnia 2019 r. na 29 sierpnia 
2019 r., a termin zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości 
z 30 kwietnia 2019 r. na 30 sierpnia 2019 r. 

 (akta kontroli: T. IV str. 237-440, T. V str. 280-286, T. VI str.616-694, 935) 

1.5.  Ewidencja kosztów utrzymania nieruchomości prowadzona była w układzie 
rodzajowym. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych 
mediów wyniosły: 21 429 337,45 zł w 2014 r., 25 401 740,45 zł w 2015 r., 
27 896 251,31 zł w 2016 r., 27 171 925,10 zł w 2017 r. i 23 712 564,65 zł w 2018 r. 

Koszty usług obcych (zabezpieczenie, ochrona, konserwacja, utrzymanie czystości, 
i inne), wyniosły: 3 915 230,94 zł w 2014 r., 3 980 344,72 zł w 2015 r., 
5 534 744,09 zł w 2016 r., 7 574 855,30 zł w 2017 r. i  5 675 323,45 zł w 2018 r. 

Koszty podatków, opłat administracyjnych i ubezpieczeń majątkowych wyniosły: 
405 526,69 zł w 2014 r., 479 569,18 zł  w2015 r., 593 417,12 zł w 2016 r., 
555 405,75 zł w 2017 r. i 513 852,53 zł w 2018 r. 

Łączne koszty utrzymania nieruchomości Uczelni wyniosły: 32 180 305,88 zł (5,01% 
w ogólnych wydatkach Uczelni) w 2014 r., 38 260 657,95 zł (5,68% w ogólnych 
wydatkach Uczelni) w 2015 r., 52 090 361,19 zł (7,95% w ogólnych wydatkach 
Uczelni) w 2016 r., 54 527 285,45 zł (8,20% w ogólnych wydatkach Uczelni) 
w 2017 r. i 46 136 316,63 zł (7,72% w ogólnych wydatkach uczelni) w 2018 r. 

 (akta kontroli: T. V, str. 111-118, 287-288, T. VI str. 731-735) 

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego wskazała, że analiza kosztów 
utrzymania nieruchomości prowadzona przez Politechnikę oparta była na 

                                                      
27 Repertorium A nr 714/2018. 
28 W tym też dniu został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 
29 Repertorium A nr 1584/2018. 
30 W pierwszym przetargu z dnia 16 stycznia 2017 r. z ceną wywoławczą 4 500 000 zł oraz w drugim przetargu z dnia 6 marca 
2017 r. z ceną wywoławczą 3 900 000 zł - nie wpłynęła żadna oferta. 
31 Ważnej do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
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wdrożonym algorytmie w użytkowanym na Uczelni od 2015 roku Zintegrowanym 
Systemie Informacyjnym „Teta”32 (dalej: „ZSI Teta”). Koszty zgromadzone na 
nośnikach kosztów związanych z eksploatacją budynków w danym okresie 
rozliczeniowym były dzielone kluczami podziałowymi opartymi na określonym 
algorytmie. Klucze podziałowe były generowane na podstawie danych przypisanych 
w module Nieruchomości ZSI Teta. Każde skatalogowane pomieszczenie 
w budynkach Politechniki wprowadzone do ww. systemu posiadało swoją 
charakterystykę: powierzchnia zajmowana przez użytkownika (miejsca powstawania 
kosztów i rodzaj działalności), typ pomieszczenia, poszczególne media, 
częstotliwość sprzątań. Nośniki związane z eksploatacją budynków zostały 
zgrupowane w trzech kategoriach: zużycie mediów (energii elektrycznej, wody 
i ścieków, energii cieplnej, gazu), obsługa portierni i sprzątania (fundusz płac 
zespołów sprzątających i portierów), obsługa serwisowa budynków. 

Zagregowane koszty na nośnikach związanych z eksploatacją budynków były 
ostatecznie dzielone kluczem do powierzchni użytkowej przypisanej użytkownikom - 
rozliczano powierzchnie, opisane numerem miejsca powstawania kosztu. 
Powierzchnie wspólne (ciągi komunikacyjne i sanitariaty) nie były opisane numerem 
miejsca powstawania kosztu (wyjątek: sanitariaty i korytarze wewnętrzne 
pozostające w wyłącznej dyspozycji danej jednostki). 

(akta kontroli: T. III str. 95-96) 

Po wdrożeniu ZSI Teta podjęto szereg działań optymalizacyjnych, m.in.: monitoring 
zużycia mediów z liczników i podliczników - podłączenie do platform monitorujących 
zużycie wody i węzłów cieplnych operatorów oraz stworzenie wewnętrznej aplikacji 
do monitorowania odczytów i poziomu zużycia mediów, wyodrębniono zespoły 
sprzątające obsługujące poszczególne budynki dostosowane do zgłoszonych przez 
użytkowników częstotliwości sprzątań, przeprowadzono reorganizację systemu 
ochrony i zabezpieczeń obiektów - likwidację zmian nocnych w części obiektów 
poprzez wprowadzenie Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu, co skutkowało 
zmniejszeniem zatrudnienia o 9,25 etatu, oraz likwidację na portierniach podwójnych 
obsad - zmniejszenie zatrudnienia o 16,25 etatu. Ponadto zoptymalizowano koszty 
zakupu energii elektrycznej. Efektem wprowadzonych działań były zmiany 
dostawców energii elektrycznej i oszczędności uzyskane w latach 2014-2018 
w wysokości 330 729,67 zł. 
Ponadto realizowano okresowe obniżenie dostaw ciepła podczas przerw 
świątecznych, a tym samym w czasie ograniczonej działalności Uczelni. Rozpoczęto 
budowę rozszerzonego monitoringu we własnych węzłach cieplnych, co pozwoliło 
na szybszą i głębszą analizę poboru i optymalizację zużycia ciepła. Wykonywano 
prace termomodernizacyjne obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana 
okien, wymianę lub modernizację systemów grzewczych centralnego ogrzewania, 
cykliczną poprawę szczelności budynków poprzez remonty elewacji. 

(akta kontroli: str. T. V str. 111-118, T. VI str. 697-730) 

1.6. Zasady udostępniania nieruchomości dla podmiotów zewnętrznych w drodze 
porozumień oraz umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa) zostały regulowane 
w zarządzeniach33 Rektora oraz Prorektora ds. rozwoju34.   

                                                      
32 Pakiet aplikacji do obsługi procesów biznesowych poprzez przeglądarkę internetową. który  wspomaga zarządzanie  na  
Uczelni  w  kluczowych  obszarach,  takich  jak  finanse  i  księgowość,  kadry  i  płace,  logistyka, produkcja,  majątek  trwały. 
33 Zarządzenie wewnętrzne Rektora nr 25/2004 w sprawie zasad najmu (dzierżawy) lokali, budynków, budowli oraz gruntów 
należących do Politechniki Wrocławskiej z dnia 28 maja 2004 r. (ze zm.), zarządzenie wewnętrzne Rektora nr 26/2004 
w sprawie zasad powoływania i działania doraźnych komisji do przeprowadzenia przetargów (aukcji) na najem (dzierżawę) 
lokali, budynków, budowli oraz gruntów należących do Politechniki Wrocławskiej z dnia 28 maja 2004 r., , , zarządzenie 
wewnętrzne nr 39/2010 Prorektora ds. rozwoju z dnia 2 października 2010 r. w sprawie zasad udostępniania Centrum 
Kongresowego w Centrum Naukowo-Badawczym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20) przy ul. Janiszewskiego 8 we 
Wrocławiu, zarządzenie wewnętrzne Rektora nr 9/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zasad najmu /dzierżawy lokali, 
budynków, budowli oraz gruntów należących do Politechniki Wrocławskiej oraz zarządzenie wewnętrzne Rektora nr 27/2018 
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Z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości Uczelnia pozyskała środki w wysokości:  
4 857 349,64 zł w 2014 r., 4 492 124,69 zł w 2015 r., 4 232 206,61 zł w 2016 r.,  
3 517 245,01 zł w 2017 r. i 2 768 593,82 zł w 2018 r. 

(akta kontroli: T. I str. 25-104, T. V str. 289, 301-321) 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. 33 podmioty wynajmujące/dzierżawiące nieruchomości 
Politechniki, posiadały niespłacone zobowiązania wobec Uczelni na kwotę35: 
66 885,72 zł. Na dzień 17 maja 2019 r. zobowiązania te zmniejszyły się do kwoty 
3 802,10 zł.  

(akta kontroli: T. IV str. 130-131) 

W 2014 r. zawartych było 181 umów najmu, dzierżawy lub użyczenia w ramach 
których Uczelnia udostępniała posiadany zasób nieruchomości podmiotom 
zewnętrznym na zasadach komercyjnych. Liczba tych umów zmniejszyła się do 
174 w 2015 r., 154 w 2016 r.,  153 w 2017 r. i  163 w 2018 r. 
Uczelnia udostępniała także nieruchomości w ramach porozumień: czterech 
w 2014 r., trzech w 2015 r., dwóch w latach 2016-2017 i  dziewięciu w 2018 r. 

Ponadto zawarte były umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia, w ramach których 
Politechnika korzystała na zasadach komercyjnych z nieruchomości należących do 
podmiotów zewnętrznych, i tak: 24 w 2014 r., 26 w 2015 r.,  22 w 2016 r., 
20 w 2017 r. i 22 w 2018 r. 

(akta kontroli: T. I, str. 107-133, T. IV str. 162) 

Szczegółową kontrolą objęto 35 umów, w tym 19 umów najmu36, osiem umów 
dzierżawy37, sześć umów użyczenia38 i dwa porozumienia39. 

W ośmiu przypadkach Uczelnia podpisała umowę z najemcą/dzierżawcą nie 
zachowując zasad określonych w zarządzeniach Rektora dotyczących najmu 
nieruchomości, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

Treść trzech40 umów dotyczących najmu/dzierżawy domu studenckiego nie 
uwzględniała regulacji dotyczących sankcji za niedotrzymywanie terminów płatności, 
a w ramach jednej41 nie naliczono odsetek za nieterminową wpłatę, o czym szerzej 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

W dwóch przypadkach Uczelnia nie waloryzowała wskazanych w umowach najmu 
wysokości stawek czynszu,  o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli: T. I str. 134-462, T.II str. 1-62, 350-372, T. III str. 1-38, T. IV str. 162) 

                                                                                                                                       
z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne 9/2018 w sprawie zasad najmu/dzierżawy lokali, budynków, 
budowli oraz gruntów należących do Politechniki Wrocławskiej.  
34 Z uwagi na objęcie kontrolą umów najmu/dzierżawy obowiązujących w latach 2014-2018, a zawartych przed tym okresem, 
prawidłowość zawarcia umów weryfikowano na podstawie: pisma okólnego Rektora nr 33/91 z dnia 21 czerwca 1991 r. oraz 
zarządzenia wewnętrznego Rektora nr 19/96 w sprawie zasad najmu, dzierżawy lokali, budynków, budowli i terenów 
należących do Politechniki Wrocławskiej. 
35 Kwota po uwzględnieniu odpisu aktualizującego. 
36 Nr 682 z dnia 28 września.2011 r., nr 758 z dnia 7 września 2015 r., nr 56/CKU/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., 
nr PRS/DDS/9/2018 r. z dnia 1 grudnia 2018 r., nr PRS/DDS/3/2015 z dnia 14 maja 2015 r., nr 298/1 z dnia 30 września 1999 
r., Umowa najmu nr 298/1 tekst ujednolicony stan na dzień 1 lipca 2004 r., nr 328 z dnia 1 września 2000 r., Umowa najmu nr 
328/1 tekst ujednolicony stan na dzień 1 luty 2006 r., nr 505 z dnia 3 września 2012 r, umowa cesji do umowy najmu nr 505/1 
z dnia 3 sierpnia 2012 r., nr 153 z dnia 15 lutego 1996 r., nr 153/1 tekst ujednolicony stan na dzień 1 maja 1999 r., Umowa 
najmu nr 153/2 z dnia 15 kwietnia 2004 r., Umowa najmu nr 153/3 z dnia 4 maja 2009 r., nr 675 z dnia 7 lipca 2011 r., nr 163 
z dnia 31 maja 1996 r. Umowa najmu nr 163/1 tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. oraz nr 284 z dnia 
1 lutego 1999 r. 
37 Nr PRS/DDS/4/2016 z dnia 9 maja 2016 r., nr PRS/DDS/2/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., nr 589 z dnia 15 maja 2008 r., 
Umowa dzierżawy nr 589/1 z dnia 7 czerwca 2013 r., Umowa dzierżawy nr 589/2 z dnia 7 lutego 2014 r., nr 712 z dnia 
19 czerwca 2013 r., nr 715 z dnia 6 sierpnia 2013 r. oraz nr 515 z dnia 21 marca 2006 r. 
38 Nr 621 z dnia 18  września 2009 r., umowa użyczenia nr 621/1 z dnia 11 lutego 2013 r., umowa użyczenia nr 621/2 z dnia 
15 stycznia 2018, nr 709 z dnia 29 marca 2013 r., umowa użyczenia nr 709/1 z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz nr 726 z dnia 
30 października 2013 r. 
39 Z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz z dnia 3 marca 2014 r. 
40 Umowa najmu nr PRS/DDS/3/2015 z dnia 14 maja 2015 r. , umowa dzierżawy nr PRS/DDS/4/2016 z dnia 9 maja 2016 r. 
oraz Umowa dzierżawy nr PRS/DDS/2/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. 
41 nr PRS/DDS/3/2015 z dnia 14 maja 2015 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Sprzedaż Hotelu Lothus, Ośrodka w Zapuście oraz nieruchomości 
zlokalizowanych przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu odbyła się w trybie 
bezprzetargowym. Procedura sprzedaży nieruchomości w tym trybie nie została 
jednakże określona w regulacjach wewnętrznych Uczelni. W konsekwencji Uczelnia 
przeprowadziła te transakcje w warunkach braku procedur regulujących sprzedaż 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Zdaniem NIK, Politechnika powinna 
uregulować te kwestie, określając m.in. przesłanki zastosowania trybu 
bezprzetargowego, sposób ustalenia ceny wywoławczej; sposób składania 
pisemnych zgłoszeń do udziału w negocjacjach; procedury negocjacji, zasady 
ustalania i pobierania zadatku/zaliczki. Brak tego rodzaju regulacji może stworzyć 
ryzyko dowolności i braku transparentności postępowania Politechniki w tym 
zakresie.  
Rektor wyjaśnił, że oprócz regulaminu przetargów przy sprzedaży nieruchomości 
Politechnika opiera się na ustawie o gospodarce nieruchomościami42 (dalej: u.g.n.), 
która umożliwia zbycie nieruchomości w drodze rokowań, po drugim negatywnie 
zakończonym przetargu. Dodał, że z racji tego, iż sprzedaż składników majątkowych 
nie jest jednym z głównych zadań uczelni publicznej, Uczelnia nie dostrzega 
potrzeby tworzenia odrębnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie. 

Zdaniem NIK dokonanie powyższych transakcji nie zostało należycie przygotowane, 
bowiem brak było zatwierdzonego przez Rektora sposobu działania, w tym 
w zakresie ogłoszenia, warunków negocjacji, ustalenia ceny wyjściowej, czy też 
wysokości zaliczki. Politechnika wzorem przeprowadzanych przetargów 
nieograniczonych i ograniczonego, zobowiązana była do transparentnego działania 
w zakresie zbywanego majątku, zatem powinna była stworzyć, a w konsekwencji 
stosować własne regulacje wewnętrzne przewidujące zastosowaną formę sprzedaży 
ww. nieruchomości. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 25 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości43, 
stanowiącego akt wykonawczy do przywołanej przez Rektora ustawy, rokowania 
poprzedza się ogłoszeniem zawierającym m.in. informacje o: cenie wywoławczej; 
możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału 
w rokowaniach; terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań; terminie, miejscu 
wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.  

 (akta kontroli: T.V str.280-286, T.VI str.821-823, 824,935, T.VII str. 5-75, 76-550) 

2. W przypadku dwóch kolejnych postępowań związanych ze sprzedażą Ośrodka 
„Radość” zastosowano bezprzetargowy tryb wyboru nabywcy. Procedura sprzedaży 
nieruchomości w tym trybie nie została jednakże określona w regulacjach 
wewnętrznych Uczelni. W tym okresie obowiązywał Regulamin przetargów na 
sprzedaż nieruchomości Politechniki Wrocławskiej z dnia 24 sierpnia 2017 r. (dalej: 
„Regulamin z 2017 r.”), a następnie Regulamin przetargów na sprzedaż 
nieruchomości Politechniki Wrocławskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. (dalej: 
„Regulamin z 2018 r.”), które przewidywały jedynie przetargowy tryb zbywania 
nieruchomości. W konsekwencji Uczelnia prowadziła te postępowania w warunkach 
braku stosownych procedur regulujących sprzedaż nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej, co może stwarzać ryzyko dowolności i braku transparentności 
działań Politechniki w tym zakresie. 

                                                      
42 Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm. 
43 Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Rektor wyjaśnił, że z powodu znikomego zainteresowania ofertą zakupu Ośrodka, 
władze Uczelni uznały, że ogłoszenie kolejnego przetargu byłoby posunięciem 
bezcelowym i generującym dodatkowe koszty. Ponadto w obliczu pojawienia się 
zainteresowanego nabywcy Uczelnia rozpoczęła rokowania, posiłkując się u.g.n. 
Dodał, że w przypadku negatywnego wyniku transakcji sprzedaży, Uczelnia 
ponosiłaby w dalszym ciągu koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 
Ośrodka w związku z prowadzoną tam działalnością, a dodatkowo koszty te 
wzrosłyby o ponowne ogłoszenie przetargu i możliwy długotrwały proces 
poszukiwania nowego nabywcy. 

NIK nie kwestionuje dopuszczalności stosowania w uzasadnionych przypadkach 
bezprzetargowego trybu sprzedaży nieruchomości. Tryb ten powinien być określony 
w regulacjach wewnętrznych Uczelni.  

(akta kontroli:  T.IV str. 172-183, 233-440, T.VII str. 415-427) 

3. W przypadku dwóch 44,z 35 zbadanych, umów nie dokonano waloryzacji stawki 
czynszu w 2014 r., co naruszało § 4 ust. 3 umów, według którego stawka czynszu 
miała być waloryzowana zgodnie ze zmianą wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. 
W wyniku powyższego zaniechania Uczelnia uzyskała w 2014 r. przychody niższe 
o 2 406,75 zł.  
Rektor wyjaśnił, że zaniechanie waloryzacji stawki czynszu nastąpiło niejako 
„automatycznie” po wprowadzeniu nowych wzorców umów w 2004 r. Obowiązujący 
nowy wzór umowy nie zawierał informacji o waloryzacji, stąd Uczelnia waloryzacji 
nie dokonywała. 

NIK nie podziela tych wyjaśnień. Wskazane dwie umowy zostały zawarte przed 
2004 r. i przewidywały waloryzację stawki czynszu. Obowiązkiem Politechniki była 
więc realizacja podpisanych umów.  

(akta kontroli: T. I str. 270-290, T.II str. 1-34, T. IV str. 136-153, 172-177 

Sposób zorganizowania w ramach struktury Uczelni komórek odpowiedzialnych za 
gospodarowanie nieruchomościami był odpowiedni i zapewniał realizację zadań 
z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Uregulowane zostały zasady 
udostępniania nieruchomości w drodze porozumień oraz umów cywilnoprawnych. 
Zasady zbywania nieruchomości zostały określone tylko dla trybu przetargowego.  

Politechnika uregulowała kwestie dotyczące zbywania nieruchomości w trybie 
przetargowym, nie wprowadzono zaś regulacji dotyczących zbywania nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Pomimo tego, w okresie objętym kontrolą, Politechnika 
dokonała sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Obrót 
nieruchomościami w tym zakresie prowadzony był zatem bez ustalenia jednolitych 
procedur określających przesłanki zastosowania trybu bezprzetargowego, tj. trybu 
ustalenia ceny wywoławczej, sposobu składania pisemnych zgłoszeń do udziału w 
negocjacjach, procedury negocjacji, zasad ustalania i pobierania zadatku/zaliczki. W 
konsekwencji Uczelnia prowadziła postępowania w warunkach braku stosownych 
procedur regulujących sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, co może 
stwarzać ryzyko dowolności i braku transparentności w tym zakresie. Nie 
waloryzowano także stawek czynszu określonych w dwóch umowach najmu 
i dzierżawy, co było działaniem niegospodarnym i pozbawiło Uczelnię przychodów 
w kwocie 2 406,75 zł. 

 

 

                                                      
44 Umowa nr 328/1 z dnia 1 września 2000 r. zakończona w styczniu 2016 r.  oraz umowa nr 284 z dnia 1 lutego 1999 r. 
zakończona w  czerwcu 2017 r. 
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2. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków na inwestycje, 
modernizacje i remonty majątku będącego we władaniu 
uczelni 

2.1 W okresie objętym kontrolą na Politechnice realizowano dwuletnie45 uczelniane 
plany robót budowlanych (dalej: „UPRB”), każdorazowo pozytywnie zaopiniowane 
w drodze uchwał przez Senat Uczelni,  zgodnie ze Statutem Uczelni. 
Zadania były ujmowane w UPRB w oparciu o procedurę tworzenia planu 
uregulowaną zarządzeniem Rektora nr 15/2011 z dnia 4 marca 2011 r. 
W zarządzeniu tym określono procedury tworzenia UPRB, źródła finansowania, 
osoby odpowiedzialne, a także zasady ustalania priorytetów prac. Uwzględniono 
w nim także specyfikę postępowania dla robót dotyczących domów studenckich. 
Włączając zadanie do planu brano pod uwagę planowane koszty zadania, 
wskazane we wniosku stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia wewnętrznego, 
uwzględniając priorytety w nim opisane, dotyczące ustalania priorytetów 
zakwalifikowania i realizacji poszczególnych zadań w UPRB. 

W dniu 2 czerwca 2016 r. wprowadzono zarządzenie Rektora nr 75/2016 w sprawie 
przygotowania i realizacji robót budowlanych w Politechnice Wrocławskiej46. 
Przewidziano  w nim, iż prace związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 
robót budowlanych miały być prowadzone przez Dział Inwestycji i Remontów. 
Określono także procedurę złożenia wniosku w przypadku  zadań finansowanych 
lub współfinansowanych ze środków własnych jednostki.  

W odniesieniu do UPRB na lata 2013-2014, liczba zamierzeń budowlanych ujętych 
w UPRB na lata 2015-2016 zmniejszyła się ze 154 do 42 oraz do 57 ujętych 
w UPRB na lata 2017-2018. Wartość prac oszacowano odpowiednio na kwotę 
25 664 585,87 zł, 20 000 000,00 zł i 22 500 000,00 zł.  

(akta kontroli: T. VI str. 527-574) 

2.2 Szczegółowym badaniem objęto dokumentację trzech postępowań, w wyniku 
których dokonano zakupu środków trwałych na łączną kwotę 15.370.424,40 zł: 
mikrosondy elektronowej, zakupionej za kwotę 6 443 970,00 zł, zestawu mobilnych 
analizatorów spalin, zakupionego za kwotę 5 227 500,00 zł oraz spektrometru mas 
z analizatorem mas typu q-TOF sprzężonego z systemami wysokorozdzielczej 
chromatografii cieczowej za kwotę 3 698 954,40 zł. W wyniku analizy powyższych 
postępowań nie stwierdzono naruszeń przepisów Pzp w zakresie wyboru 
wykonawcy zadania. Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny, potwierdziły 
posiadanie przez Uczelnię zakupionej aparatury. Była ona sprawna, kompletna 
oraz przeznaczona do celów naukowych i badawczych. 

 (akta kontroli: T. V str.124-153, T. VI str. 738-750, 818-820, 934) 

W latach 2014-2018 zrealizowano 278 zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych 
o łącznej wartości 409 699 918,44 zł. Szczegółowym badaniem objęto 
postępowania na wybór wykonawcy dwóch inwestycji: Budowa Archiwum 
Politechniki Wrocławskiej oraz Budowa kompleksu GEO-3EM przy ul. Na Grobli 15 
we Wrocławiu47. W wyniku analizy powyższych postępowań nie stwierdzono 
naruszeń przepisów Pzp w zakresie wyboru wykonawcy zadania. 

  (akta kontroli: T. V str. 43-52, 58-72, 154-172, T.VI str.818-820) 

                                                      
45 Na lata 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018. 
46 Zaktualizowane zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przygotowania i realizacji robót budowlanych 
w Politechnice Wrocławskiej. 
47 Inwestycja realizowana w ramach projektu nr RPDS.01.01.00-02-0001/16 pn. „Kompleks GEO-3EM- Energia Ekologia 
Edukacja”. 
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2.3. Dla 46 umów zawartych w latach 2014-2018, a zrealizowanych po terminie,  
miało miejsce 38 przypadków przesunięcia terminu realizacji zadania (aneksy do 
umowy) oraz 10 przypadków naliczenia kary umownej z tytułu opóźnień. 
Aneksowanie umów uzasadnione było zmianami zakresu prac (roboty dodatkowe 
lub uzupełniające, nieprzewidziane zdarzenia na budowie) lub materiałów po 
uzgodnieniu z zamawiającym. Najdłuższe przedłużenie (niezależne od wykonawcy) 
wyniosło  ponad dziesięć miesięcy. Pozostałe opóźnienia nie przekroczyły dwóch 
miesięcy.  

(akta kontroli: T. VI str. 825, 826-929) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W Uczelni realizowano dwuletnie plany robót budowlanych, każdorazowo 
pozytywnie zaopiniowane przez Senat Uczelni. W uzasadnionych przypadkach 
podpisywano stosowne aneksy prolongujące terminy zakończenia zadań 
inwestycyjnych, a w sytuacjach przekroczenia terminu wykonania prac naliczano 
kary umowne. Wszystkie objęte kontrolą postępowania związane z realizacją zadań 
inwestycyjnych i zakupem środków trwałych były prowadzone w sposób prawidłowy, 
a zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały wykorzystane 
w działalności Uczelni. 

3. Wywiązywanie się z obowiązków związanych 
z utrzymaniem w należytym stanie technicznym 
i właściwą eksploatacją nieruchomości 

Stan techniczny obiektów Politechniki określany był na podstawie rocznych 
i pięcioletnich przeglądów okresowych. Zalecenia z nich wynikające, realizowane 
były jako konserwacja bieżąca. Sukcesywnie prowadzone były prace związane 
z modernizacją korytarzy, klatek schodowych i części wspólnych oraz modernizacja 
instalacji sanitarnych i elektrycznych w poszczególnych obiektach Politechniki, 
zgodnie z UPRB. Dodatkowo w Strategii jako jeden z celów strategicznych Uczelni 
wskazano podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez rozbudowę i modernizację 
infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

(akta kontroli: T. IV, str. 123, T. V str. 119-120, 290, T. VI str.482 - 503) 

Wartość zrealizowanych prac remontowych wyniosła 12 940 959,25 zł w 2014 r., 
11 709 423,97 zł w 2015 r., 16 116 955,83 zł w 2016 r., 12 268 836,42 zł w 2017 r. 
i 13 357 910,61 zł w 2018 r. Zrealizowano 81 zamierzeń remontowych w 2016 r., 
79 w 2017 r. i 54  w2018 r. 

 (akta kontroli: T. V str. 59-72) 

Uczelnia wybudowała jeden obiekt w 2014 r. (Międzyuczelniane Centrum 
Dydaktyczno-Technologiczne „Technopolis” we Wrocławiu o pow. 4 690 m2), dwa 
obiekty w 2016 r. (Hala sportowa o pow. 1 788 m2 oraz Archiwum Politechniki 
Wrocławskiej o pow. 2 584 m2) oraz jeden obiekt w 2018 r. (GEO-3EM centrum 
badań i transferu technologii, o powierzchni 4 563 m²). Remontowi generalnemu 
poddano osiem budynków48 o łącznej powierzchni  23 263 m2. 

(akta kontroli: T. V str. 58) 

                                                      
48 Dom Studencki „Straszny Dwór” we Wrocławiu, budynek laboratoryjno- dydaktyczny we Wrocławiu przy ul. Gdańskiej 7/9, 
Dom Studencki „Ikar” we Wrocławiu, Dom Asystenta we Wrocławiu, Dom Studencki „Piast” we Wrocławiu, Dom Studenta 
w Legnicy, budynek główny (dydaktyczny) w Legnicy oraz sala gimnastyczna w Legnicy. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Na koniec 2014 r. Politechnika posiadała 36 nieruchomości (o pow. 126 626 m2) 

zakwalifikowane jako niewymagające nakładów budowlanych, 2016 r. – 40 (o pow. 
138 030 m2), 2017 r. – 47 (o pow. 144 125 m2),  2018 roku – 51 (o pow. 
163 926 m2), a na koniec 2018 r. – 51 (o pow. 163 385 m2). 

Na koniec 2014 r. Politechnika posiadała 46 nieruchomości (o pow. 33 256 m2) 

zakwalifikowanych jako wymagających remontu, 2016 r. – 47 (o pow. 36 036 m2), 
2017 r. – 44 (o pow. 29 818 m2), 2018 r. – 40 (o pow. 25 423 m2), a na koniec 
2018 r.  – 32 (o pow. 20 251 m2). 

Na koniec 2014 r. Politechnika posiadała 25 nieruchomości (o pow. 97 909 m2) 

zakwalifikowanych jako wymagających nakładów inwestycyjnych, 2016 r. – 22 
(o pow. 72 623 m2), 2017 roku – 20 (o pow. 67 902 m2), 2018 r. – 21 (o pow. 
47 847 m2), a na koniec 2018 r. – 21 (o pow. 48 721 m2). 

Na koniec 2014 r. Politechnika posiadała 15 nieruchomości (o pow. 6 486 m2) 

nienadających się do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, 2016 r. – 
12 (o pow. 7 029 m2), 2017 r. – 9 (o pow. 8 665 m2), 2018 r. – 8 (o pow.6 772 m2), 
a na koniec 2018 r. – 11 (o pow. 30 923 m2).  

Ponadto, według stanu na początek 2014 r. jako wymagające remontu 
zakwalifikowanych było osiem domów studenckich (o pow. 54 362 m2), 2015 r. – 
siedem (o pow. 45 262 m2), 2016 r. – osiem (o pow. 54 042 m2), 2017 r. – siedem 
(o pow. 45 242 m2), 2018 r. – sześć (o pow. 36 462 m2) a na koniec 2018 r. – pięć 
(o pow. 32 012 m2). 

 (akta kontroli: T. V str. 73-80) 

Kontrola dokumentacji siedmiu49 obiektów budowlanych Politechniki wykazała, że 
każdy z nich miał założoną i prowadzoną książkę obiektu budowlanego. Wystąpiły 
jednak przypadki braku wymaganych wpisów, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

Obiekty budowlane poddawane były obowiązkowym (rocznym i pięcioletnim) 
przeglądom oceny stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, 
poza budynkami: T-6, E-1 i C-7 we Wrocławiu, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: T.III, str. 174-388, T. IV str. 1-43) 

Oględziny pięciu obiektów budowlanych Politechniki: dwa budynki laboratoryjne50, 
jeden naukowo-dydaktyczny51, obiekt wyłączony z eksploatacji52 oraz dom 
studencki53 wykazały, że stan techniczny budynków opisany w protokołach 
z przeglądów okresowych był zgodny ze stanem rzeczywistym.  

Budynek laboratoryjny H-7 wymagał remontu generalnego i został ujęty w planach 
remontowych na 2019 r. Budynek ten nie był przystosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, a droga do niego była utrudniona, ponieważ prowadziła 
przez ogrodzony teren Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39). Rektor wskazał, że umożliwienie dostępu 
odbywało się „na dobrych zasadach sąsiedzkich”, na mocy których pracownicy 
Politechniki mieli nieutrudniony dostęp do tego budynku.  

                                                      
49 Budynek E-1, ul. B. Prusa 53/55, Wrocław, budynek T-6 Dom Studencki „Alcatraz”, ul. M. Reja 54/56, Wrocław, budynki 
dawnego szpitala (wyłączone z eksploatacji) przy ul. Hoene-Wrońskiego 13c, Wrocław, budynek C-7, pl. Grunwaldzki 11, 
Wrocław, budynek B-5, ul. I. Łukasiewicza 7/9, Wrocław, budynek D-3, Pl. Grunwaldzki 9a, Wrocław oraz budynek H-7, Wyspa 
Szczytnicka, Wrocław. 
50 Budynek D-3, Pl. Grunwaldzki 9a, Wrocław oraz budynek H-7, Wyspa Szczytnicka, Wrocław. 
51 Budynek E-1, ul. B. Prusa 53/55, Wrocław. 
52 Kompleksu dawnego szpitala (wyłączonego z eksploatacji) przy ul. Hoene-Wrońskiego we Wrocławiu. 
53 Budynek T-6 Dom Studencki „Alcatraz”, ul. M. Reja 54/56, Wrocław. 
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Budynek laboratoryjny D-3  był w dobrym stanie technicznym (przeprowadzono 
remont elewacji i dachu w 2017 r.). Budynek nie został przystosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.  

Budynek naukowo-dydaktyczny E-1 to zabytkowy budynek, który został poddany 
remontowi i oddany ponownie do użytku na przełomie 2018 i 2019 r. Drzwi do 
wejścia głównego posadowiono na wysokości sześciu schodów. Wejście główne nie 
zostało wyposażone w możliwość dostania się przez nie osobom poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
znajdowało się z tyłu budynku. Przy wejściu głównym nie zamieszczono żadnej 
informacji dla osób niepełnosprawnych o możliwości dostania się do wnętrza 
obiektu. Nie posiadało ono oznaczenia wskazującego na takie przystosowanie. Za 
drewnianym drzwiami tego wejścia znajdowały się trzy schody prowadzące w dół, 
na powierzchnię, z poziomu której osoba na wózku mogła dostać się przez kolejne 
(przeszklone do połowy) drzwi wahadłowe do pomieszczenia gdzie znajdowało się 
wejście do dźwigu osobowego. Dźwig osobowy posiadał następujące 
funkcjonalności: komunikaty głosowe informujące na którym poziomie budynku się 
zatrzymała winda, podświetlane przyciski sterujące posiadały oznaczenia numerów 
kondygnacji w kolorze czarnym a także alfabetem Braille’a, powyżej panelu 
sterującego zainstalowano tablicę elektroniczną wyświetlającą informację 
o aktualnym położeniu windy, z symbolem wskazującym na kierunek ruchu. 
Urządzenie – schodołaz -  przy pomocy którego osoba poruszająca się na wózku 
inwalidzkim mogłaby dostać się do wnętrza budynku, przechowywane było 
w pomieszczeniu zamykanym na klucz, zlokalizowanym po prawej stronie, przy 
schodach, zaraz za wejściem do budynku. W tym pomieszczeniu przechowywano 
schodołaz, wózek inwalidzki dla osoby poruszającej się na wózku niekompatybilnym 
ze schodołazem, oraz papier do kserokopiarek, wodę mineralną w butelkach 
i ręczniki papierowe. Na zewnątrz budynku w pobliżu wejścia (oraz w jego 
otoczeniu), z którego mogły korzystać osoby niepełnosprawne nie zainstalowano 
infrastruktury, przy pomocy której istniałaby możliwość przywołania pomocy. 
W budynku znajdowały się dwie toalety przeznaczone dla osób 
z niepełnosprawnościami.  

Dom Studencki „Alcatraz” – wejście do obiektu prowadziło wprost z chodnika 
ułożonego wzdłuż ul. Reja – z wykorzystaniem schodów lub podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Komunikację pomiędzy piętrami umożliwiały dwie klatki 
schodowe oraz dźwig osobowy, który poruszał się (zatrzymując się na każdym 
piętrze budynku) pomiędzy parterem oraz IV piętrem. Wewnętrzny panel sterowania 
dźwigu posiadał oznaczenia pięter alfabetem Braille’a. Dźwig wydawał sygnały 
dźwiękowe powiadamiające o zatrzymaniu się i możliwości wejścia i wyjścia, ale nie 
wydawał sygnałów informujących o numerze piętra, na którym się zatrzymywał. 
Na parterze znajdował się pokój oraz toaleta przeznaczona dla osoby 
niepełnosprawnej. 

(akta kontroli: T. IV str. 45-89) 

Kompleks dawnego szpitala (wyłączonego z eksploatacji), zlokalizowanego przy 
ul. Hoene-Wrońskiego we Wrocławiu, to budynki w stanie nadającym się do remontu 
generalnego. Wokół budynku oraz w jego wnętrzu nie odbywały się żadne prace, 
ponieważ wykonywany był projekt budowlany obejmujący swoim zakresem remont 
budynku. 

(akta kontroli: T. III str. 72-80) 

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego sprawdzono w czterech 
nieruchomościach, tj. budynku A-1 (Gmach Główny Politechniki)54, Domu 
                                                      
54 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 13 maja 2019 r. 
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Studenckim T-1555 przy ul. Wittiga we Wrocławiu, budynku Wydziału Chemicznego 
C-656 przy ul. Norwida we Wrocławiu oraz budynku Wydziału Architektury E-157 przy 
ul. Prusa we Wrocławiu. Kontrolę doraźną w tym zakresie przeprowadziła w kwietniu 
i maju 2019 r., na zlecenie NIK58, Państwowa Straż Pożarna (dalej:  „PSP”).  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP odstępstwa 
od obowiązujących przepisów stwierdzono w trzech budynkach: 

- w budynku A-1 nie wykonano w pełni decyzji Komendanta Miejskiego PSP we 
Wrocławiu59 i nie zapewniono z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi 
odpowiednich warunków ewakuacji, zapewniających możliwość szybkiego 
i bezpiecznego  opuszczenia strefy zagrożonej pożarem, a także zastosowania 
technicznych środków zabezpieczenia pożarowego; nie usunięto z dróg ewakuacji 
ogólnej materiałów palnych oraz przedmiotów zawężających drogi ewakuacyjne; nie 
usunięto okładzin ściennych, sufitowych, rolet okiennych i kotar w pomieszczeniach 
o nr 312, 136, 127, 241, 322 lub nie przedłożono klasyfikacji ogniowej na 
zastosowany materiał; nie zaktualizowano instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 
Ponadto wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia auli nr 237 przeznaczonej dla 400 
osób i drzwi na drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia nie wyposażono 
w zamknięcia antypaniczne, składowano materiały palne w hydroforni na 
kondygnacji piwnicy (usunięto w trakcie kontroli), składowano materiały palne 
w obrębie podłogi podniesionej w Sali nr 322 (usunięto w trakcie kontroli) oraz nie 
przedłożono klasyfikacji potwierdzającej klasę reakcji na ogień dla wystroju wnętrz 
użytych w pomieszczeniach: 204, 237, 241, 301, 314, 322- 329. 

- w  odniesieniu do budynku C-6 stwierdzono braki60 w części rysunkowej instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego, braki w wydzieleniu pożarowym ewakuacyjnych klatek 
schodowych w części północnej i południowej oraz kondygnacji technicznej 
w budynku średniowysokim oraz brak podziału korytarza ewakuacyjnego 
w kondygnacji piwnicy budynku średniowysokiego grodziami dymoszczelnymi na 
odcinki poniżej 50 metrów. W pomieszczeniach wentylatorni i klimatyzatorni, 
posadowionych na najwyższych kondygnacjach w budynkach: niskim oraz 
średniowysokim składowane były materiały palne. Ponadto stwierdzono brak 
projektu (co najmniej wykonawczego) systemu oddymiania grawitacyjnego klatek 
schodowych, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Jednocześnie stwierdzono, że: drzwi zamykające klatki schodowe nie posiadały na 
żadnym poziomie parametru dymoszczelności; kondygnacja piwnicy w budynku 
średniowysokim nie została wydzielona  pożarowo, z wyjątkiem klatki schodowej 
centralnej. Nie zamontowano drzwi o odporności ogniowej co najmniej EI 30. 
Pozostawiono stare, bezklasowe drzwi drewniane. Dodatkowo w klatkach 
schodowych północnej i południowej części średniowysokiej nie zamknięto drzwiami 
pożarowymi pomieszczeń pod schodami w poziomie piwnicy; pomieszczenia 
techniczne (maszynowni dźwigu, wentylatorni, klimatyzatorni) w najwyższej 
kondygnacji budynku średniowysokiego dostępne z klatki schodowej centralnej nie 
zostały zamknięte drzwiami odporności ogniowej; korytarz stanowiący drogę 
ewakuacji z pomieszczeń piwnicznych, co do których Instrukcja Bezpieczeństwa 
Pożarowego przewiduje przebywanie tam osób posiada długość 98,96 m i nie został 
podzielony na odcinki nie dłuższe niż 50 metrów drzwiami i przegrodami 
dymoszczelnymi. Ponadto stwierdzono, że stare czynne rozdzielnie elektryczne 

                                                      
55 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23 kwietnia 2019 r. 
56 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 15 kwietnia 2019 r. 
57 Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
58 Na podstawie art. 12 pkt.3 ustawy o NIK. 
59 Znak MZ/48/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. 
60 Brak pełnego oznaczenia wydzieleń  pożarowych, natomiast w odniesieniu do klatek skrajnych części średniowysokiej 
w części piwnic obrys wydzieleni był niezgodny ze stanem faktycznym, a w klatce centralnej w poziomie kondygnacji 
technicznej – brak wydzielenia drzwiami pożarowymi. 
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umiejscowiono w ścianie będącej obudową drogi ewakuacyjnej i zamknięto drzwiami 
drewnianymi. 

- w budynku E-1 stwierdzono posadowienie sklepiku z artykułami biurowymi na 
korytarzu (kondygnacja -1), na drogach ewakuacyjnych (korytarz 03 przyziemie, 
serwerownia) znajdowały się otwory, które nie posiadały klasy EI 30, a instalacja 
odgromowa była sprawdzona ponad pięć lat temu. Ponadto stwierdzono, że korytarz 
na pierwszym piętrze budynku został wykonany inaczej niż zakładała ekspertyza 
stanu ochrony przeciwpożarowej oraz symulacja CFD rozwoju pożaru 
i rozprzestrzeniania się dymu. Z części pomieszczeń wykonano korytarz, dla którego 
nie przeprowadzono symulacji komputerowej dotyczącej zadymienia. 

(akta kontroli: T. IV str. 187-228) 

Na budynkach: E-1 oraz D-3 nie zamieszczono urzędowych tablic z godłem 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowych tablic z napisem nazwy Politechniki, a 
na budynku H-7 tablicy z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1a  ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych61 na budynkach siedzib 
podmiotów, o których mowa w art. 2a (m.in. uczelnie publiczne), umieszcza się 
urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice 
z napisem nazwy tego podmiotu. 

Według Rektora przepis z ustawy dotyczy konieczności umieszczania tablic 
z godłem oraz tablic urzędowych na budynku siedziby podmiotu, a siedziba Uczelni 
zarejestrowana jest pod adresem: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 we 
Wrocławiu. Tym niemniej, chcąc podkreślić państwowy charakter Uczelni, 
podejmowane są starania aby umieszczać tablice na wszystkich obiektach. 
Natomiast na budynku E-1 zamieszczono takie tablice, ale z uwagi na zabytkowy 
charakter tego budynku tablice wykonano z kamienia w kolorze jego elewacji. 

NIK zauważa, że tablice urzędowe znajdują się nie tylko na budynku Politechniki 
przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, ale także na innych obiektach 
Politechniki. W związku z tym Uczelnia powinna rozważyć przyjęcie jednolitych, 
i zgodnych z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, zasad w tym zakresie. 

(akta kontroli: T.III str. 45-71, T. IV str. 45-52,  59-71, 136-153) 

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

1. Jednego62 obiektu budowlanego nie poddano corocznej63 kontroli okresowej 
stanu technicznego , natomiast pięcioletnim64 przeglądem stanu technicznego nie 
objęto dwóch65 budynków. Powyższe stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt.1 i 2 
Prawa budowlanego.  

Prorektor wyjaśnił, że w przypadku budynku E-1 przegląd nie został 
przeprowadzony w związku z trwającym remontem tego obiektu, a w przypadku 
budynku T-6 w 2014 r. i 2017 r. przeglądy zostały przeprowadzone, ale z uwagi 
na brak nieprawidłowości nie zostały uwidocznione w dokumentacji, a dodatkowo 
w 2016 r. ten obiekt został poddany okresowemu przeglądowi (pięcioletniemu), który 
zawiera elementy przeglądu corocznego. W przypadku budynku C-7 Rektor 
wyjaśnił, że z uwagi na rotację pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 
przeglądów okresowych, termin wykonania tego przeglądu został przeoczony. 

                                                      
61 Dz.U z 2018 poz. 441, ze zm. 
62 Domu studenckiego T-6 „Alcartaz” we Wrocławiu. 
63 W 2014, 2016 i 2017 roku. 
64 W latach 2010-2017. 
65 Budynek E-1 we Wrocławiu oraz budynek C-7 we Wrocławiu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  
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Powyższe wyjaśnienia, zdaniem NIK, nie usprawiedliwiają braku przeprowadzenia 
przeglądów okresowych (rocznych i pięcioletnich) i ich należytego 
udokumentowania, do czego zobowiązywały Politechnikę ww. przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

(akta kontroli: T. III str. 174-189, 207-248, 369-387, T. IV str. 107-124, 136-153) 

2. Badane książki obiektu budowlanego były prowadzone nierzetelnie: 

- dwie66 (dotyczące budynków: B-5 oraz H-7) spośród sześciu badanych książek nie 
zawierały wpisów dotyczących przeprowadzonych corocznych przeglądów stanu 
technicznego obiektów, które były wymagane zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa 
budowlanego oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.  

- w czterech przypadkach (budynki: E-1, B-5, D-3 oraz H-7) badane książki 
zawierały plan sytuacyjny  bez określenia usytuowania miejsc przyłączenia obiektu 
do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia 
czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, co było niezgodne z § 5 pkt.3 
rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.  

- w wykazie protokołów kontroli okresowych (w działach VI i VII) książek obiektów 
budowlanych obiektów nr E-1, T-6, B-5, D-3 oraz H-7 nie wpisano zakresu  robót 
remontowych określonych w protokołach kontroli oraz daty wykonania robót, a 
w książce obiektu nr C-7 nie wpisano daty wykonania robót (w dziale VI), co było 
niezgodne z § 6 ust. 2 pkt.1 rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.  

W ramach wyjaśnień Prorektor dołączył kopie przeprowadzonych przeglądów 
i dodał, że odpowiednie wpisy w książkach obiektów budowlanych zostaną 
uzupełnione. Rektor wyjaśnił, że brak wskazania usytuowania przyłączy wynikał 
z przeoczenia, a informacja ta zostanie uzupełniona. Dodał, że na Uczelni nie 
stosowano praktyki wpisywania zakresu prac remontowych z uwagi na to, że 
protokoły z kontroli okresowych stanowią integralną część książek obiektów, 
przechowywane są wraz z nimi. W protokołach wskazywane są zakresy prac 
remontowych, a realizacja mniejszych zalicza się do drobnych prac z zakresu 
konserwacji bieżącej. 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie usprawiedliwiają prowadzenia książek 
obiektu budowlanego niezgodnie ze wskazanymi przepisami prawa. 

(akta kontroli: T. III str. 174-189, 276-292, 320-329, 343-351, 369-
382, T. IV str. 136-153) 

3. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone na zlecenie NIK przez PSP 
w czterech  budynkach Uczelni, wykazały odstępstwa od obowiązujących przepisów 
w trzech67 przypadkach. W szczególności polegały one na: niewykonaniu w pełni 
decyzji Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2011 r., 
zastawieniu dróg ewakuacyjnych lub składowaniu na drogach ewakuacyjnych 
materiałów palnych, czy brakach w dokumentacji (np. w części rysunkowej Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego, brak projektu systemu oddymiania grawitacyjnego 
klatek schodowych, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

 (akta kontroli: T. IV str. 187-228) 

4. Przy wejściu głównym do budynku E-1, niedostosowanym dla osób 
niepełnosprawnych, Uczelnia nie zamieściła żadnej informacji o istnieniu 
dostosowanego dla tych osób wejścia zlokalizowanego z tyłu budynku. Ponadto, na 
zewnątrz budynku w pobliżu wejścia (oraz w jego otoczeniu) z tyłu budynku, z 

                                                      
66 Dotyczące budynku B-5 oraz budynku H-7.  
67 W budynku A-1, budynku C-6 i budynku E-1. 
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którego mogły korzystać osoby niepełnosprawne, nie zainstalowano infrastruktury, 
przy pomocy której istniałaby możliwość przywołania pomocy. 

Rektor wyjaśnił, że dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnością jest 
opiniowana i akceptowana dla dużych remontów i nowych inwestycji na karcie 
obiegowej przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

Zdaniem NIK formalna akceptacja karty przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób 
z Niepełnosprawnością nie stanowi o tym, że zapewniono należyte warunki dostępu 
do budynku E-1 dla osób z niepełnosprawnościami. 

(akta kontroli: T. IV str. 59-71, 136-153, 156-171) 

Stan techniczny obiektów Politechniki określany był na podstawie rocznych 
i pięcioletnich przeglądów okresowych. Dla budynków prowadzone były książki 
obiektu budowlanego oraz zlecano wykonywanie okresowych kontroli stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Niemniej, 
w przypadku trzech nieruchomości nie przeprowadzono okresowych kontroli stanu 
technicznej sprawności obiektów budowlanych. Wystąpiło również sześć 
przypadków nierzetelnego prowadzenia książek obiektu budowlanego. Ponadto 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
wykazała kontrola przeprowadzona przez PSP (w trzech budynkach na cztery objęte 
kontrolą). 

4. Nadzór i kontrola nad utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości będących we władaniu uczelni 

W okresie objętym kontrolą działalność Politechniki w zakresie gospodarowania jej 
mieniem objęto jednym audytem wewnętrznym68 - „Gospodarka aparaturą 
badawczą, bezpieczeństwo majątku, przestrzeganie zasad pomocy publicznej”. 
Audytorzy stwierdzili m.in. podwójne numerowanie środków trwałych oraz 
występowanie różnic pomiędzy wartością środka trwałego figurującą w ZSI Teta 
i dokumencie OT, fakturze i karcie urządzenia. Ponadto stwierdzono brak realizacji 
części rekomendacji wydanych po audycie przeprowadzonym w 2011 r., 
a dotyczących aparatury naukowo-badawczej, w tym m.in. w zakresie 
odnotowywania na dokumencie OT oraz karcie urządzenia całkowitego umorzenia 
środka trwałego; przeprowadzenia weryfikacji stanu zabezpieczeń aparatury 
naukowo-badawczej pod kątem ochrony mienia oraz wypełniania wymogów umowy 
ubezpieczeniowej; wdrożenia ekonomicznego mechanizmu, który zwiększyłby 
zainteresowanie użytkowników aparatury naukowo-badawczej pełniejszym  
wykorzystaniem potencjału posiadanych urządzeń.  

(akta kontroli: T. II str. 187-238) 

Przeprowadzone zostały 22 kontrole wewnętrzne (19 planowych i trzy doraźne), 
w wyniku których stwierdzono m.in.: nieaktualizowanie rewersów mienia 
wypożyczanego pracownikom do użytkowania, nieoznaczone numerami 
inwentarzowymi urządzenia, przechowywanie niekompletnej dokumentacji 
papierowej z postępowań o udzielenie zamówienia, udostępnianie nieruchomości 
podmiotom zewnętrznym z naruszeniem uregulowań wewnętrznych (bez 
przeprowadzania procedury przetargowej), zaniechania w procesie waloryzacji 
stawek czynszu, nieprowadzenia ewidencji wykorzystania infrastruktury badawczej, 
pozostawanie poza Uczelnią składników infrastruktury badawczej bez stosownej 
umowy i zabezpieczenia polisą ubezpieczeniową.  
Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w 2017 r. ujawniła nieprawidłowości 
polegające na zaniechaniu waloryzowania w latach 2004-2016 stawek czynszu 

                                                      
68 Okres przeprowadzenia audytu: listopad 2017 r. - marzec 2018 r. 
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nieruchomości oddanych w najem/dzierżawę69. Nienaliczone przez Uczelnię 
potencjalne przychody z tego tytułu oszacowano na kwotę 1 240 622,60 zł netto. 

(akta kontroli: T. II str. 239-285, 308-427, T. III str. 1-92) 

Ponadto, cztery kontrole zostały przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne70. 
Dotyczyły one: [1] kontroli robót budowlanych71 w związku ze skargą w sprawie 
nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz prawa 
budowlanego w trakcie remontu budynku Wydziału Architektury przy ul. Prusa we 
Wrocławiu (nie stwierdzono nieprawidłowości); [2] procesu budowy72 kompleksu 
sportowo- szkoleniowego – roboty budowlane wstrzymano73 z uwagi na 
niewystarczające zabezpieczenie terenu budowy; [3] kontroli74 budynku 
dydaktycznego D-1 we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 13 w zakresie zgłoszonego 
złego stanu sanitarno-higienicznego toalet zlokalizowanych w tym budynku; 
[4] kontroli75 w budynku dydaktycznym A-2 we Wrocławiu przy ul. Łukasiewicza 2, 
dotyczącej oceny stanu sanitarnego szkoły wyższej. 

 (akta kontroli: T. II str. 286-307) 

W strukturze organizacyjnej Politechniki funkcjonowało Biuro Prawne, w którym 
w 2014 r. zatrudnionych było pięć osób76, w 2015 r. - osiem osób77, w latach 2016-
2017- siedem osób78, a w 2018 r. osiem osób79. Ponadto, na okres od 1 czerwca 
2015 r. do 31 marca 2016 r.  

Pracownicy Biura Prawnego zajmowali się: 

- sporządzaniem opinii prawnych i udzielaniem konsultacji pisemnych 
(z wykorzystaniem poczty elektronicznej) dotyczących zapytań z zakresu 
gospodarowania majątkiem (w liczbie: w 2014 r. - 51, w 2015 r. – 77, w 2016 r. – 86, 
w 2017 r. – 147, a w 2018 r. – 138); 

- opiniowaniem uchwał Senatu Politechniki Wrocławskiej, zarządzeń wewnętrznych 
i pism okólnych Rektora oraz protokołów Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 
z zakresu gospodarowania majątkiem (w liczbie: w 2014 r. 47, w 2015 r. – 45, 
w 2016 r. – 63, w 2017 r. – 52, a w 2018 r. – 59); 

- opiniowaniem umów z zakresu gospodarowania majątkiem (w liczbie: w 2014 r. 
1060, w 2015 r. – 792, w 2016 r. – 863, w 2017 r. – 464, a w 2018 r. – 523). 

Koszt zatrudnienia przez Politechnikę ww. osób w okresie objętym kontrolą wyniósł 
łącznie 3 675 572,59 zł, z czego 408 668,14 zł w 2014 r., 680 511,99 zł w 2015 r., 
786 820,36 zł w 2016 r., 887 751,47 zł w 2017 r. i 911 820,63 zł w 2018 r. 

 (akta kontroli: T. II str. 63-100) 

Ponadto, w latach 2014-2018 usługi prawne świadczone były przez dwie 
zewnętrzne kancelarie prawne, wybrane na podstawie art. 5 ust. 1a pkt.4 oraz 
ust. 1b w zw. z art. 66 Pzp (w zakresie zastępstwa prawnego i procesowego, 
doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego), art. 4 pkt 8 ustawy Pzp 
(w zakresie zastępstwa procesowego, wykonywania opinii i udzielania porad, 

                                                      
69 Umowa nr 515 z dnia 21 marca 2006 r. (wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 października 2017 r.), nr 436 z dnia 
30 października 2003 r. (w dniu 28 lipca 2015 r. podpisano aneks zwiększający stawkę czynszu o 27,6%), nr 14-2 z dnia 
1 listopada 1991 r. (w dniu 28 lipca 2015 r. podpisano aneks zwiększający stawkę czynszu o 27,6%), nr 324 z dnia 31 maja 
2000 r. (w dniu 31 lipca 2015 r. podpisano aneks zwiększający stawkę czynszu o 33%), nr 153-3 z dnia 4 maja 2009 r. (w dniu 
28 lipca 2015 r. podpisano aneks zwiększający stawkę czynszu o 12%).  
70 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dwie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – dwie. 
71 Protokół kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
72 Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego dla miasta Wrocławia nr 828/2018 z dnia 7 maja 2018 r. 
73 Prace wznowiono po odpowiednim zabezpieczeniu terenu budowy. 
74 Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 99/HDM/15 z dnia 23 marca 2015 r. 
75 Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr 422/HDM/14 z dnia 20 listopada 2015 r. 
76 Radcowie prawni – średnia liczba etatów w roku – 4,17. 
77 Radcowie prawni – średnia liczba etatów w roku – 4,38. 
78 Sześciu radców prawnych i specjalista ds. administracyjnych - średnia liczba etatów – 5,5 w 2016 r. i 6,0 w 2017 r. 
79 Siedmiu radców prawnych i specjalista ds. administracyjnych - średnia liczba etatów w roku – 6,21. 
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udziału w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych Politechniki z jej 
kontrahentami), art. 4 pkt 3 lit. ea tiret pierwsze ustawy Pzp (m.in. w zakresie 
zastępstwa prawnego i doradztwa procesowego). Z tego tytułu Politechnika poniosła 
łączny koszt80 w wysokości 2 884 120,14 zł  (w 2014 r. 490 328,44 zł, w 2015 r. – 
545 490,35 zł, w 2016 r. – 808 334,46 zł, w 2017 r. – 638 650,04 zł a w 2018 r. – 
401 316,85 zł).  
Uczelnia nie posiadała danych w zakresie liczby wydanych przez kancelarie prawne 
opinii, udzielonych konsultacji, udziału w sprawach sądowych i postępowaniach 
administracyjnych.  
Rektor wskazał, że Politechnika nie tworzyła dodatkowych form ewidencji do 
podpisanych umów z kancelariami zewnętrznymi. Prorektor dodał, że część 
zagadnień wymagających konsultacji prawnych, w tym przede wszystkim specyfika 
zadań inwestycyjnych i remontowych oraz potencjalny zakres możliwych do 
powstania sporów sądowych wymaga unikalnego podejścia, którego nie jest 
w stanie zapewnić wewnętrzny dział prawny. Jak podał, waga prowadzonych 
inwestycji i ich ilość wymagała zapewnienia indywidualnej obsługi prawnej na 
wyłączność tak, aby konsultacje mogły być udzielane na bieżąco. Kancelarie 
prawne obsługiwały również wszystkie spory z zakresu inwestycyjno-remontowego, 
generując oszczędności dla budżetu Uczelni, wielokrotnie przekraczające wysokość 
ich wynagrodzenia. Znajomość przepisów techniczno-budowlanych, a tego przede 
wszystkim dotyczyła tematyka umów zawieranych z kancelariami prawnymi, nie jest 
powszechna i wymaga unikalnego zestawu umiejętności i kompetencji, którego 
Politechnika nie była w stanie zapewnić wyłącznie obsługą ogólną Biura Prawnego. 
Rodziło to konieczność stałego wsparcia zewnętrznego wyspecjalizowanych 
kancelarii w obsłudze procesów inwestycyjnych. Zawieranie umów związane było 
również z koniecznością kontynuacji prowadzonych przez kancelarie spraw, ze 
względu na ich zawiłość i nabytą w trakcie prowadzenia spraw wiedzę. Utrzymanie 
ciągłości w zakresie doradztwa znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów, 
umożliwia zachowanie ciągłości realizowanych zadań oraz ich terminowe 
wykonywanie, zgodnie z zaciągniętymi wcześniej zobowiązaniami i planami 
realizowanymi przez Uczelnię. 

(akta kontroli: T.II str. 105-183) 

W Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki nie były zamieszczane dokumenty 
dotyczące przeprowadzonych kontroli, którym Uczelnia była poddawana, o czym  
szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: T. IV str. 162-163) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W latach 2014-2018 Uczelnia nie udostępniała w Biuletynie Informacji Publicznej 
wyników kontroli przeprowadzanych na Uczelni, stało w sprzeczności z art. 6 ust. 1 
pkt.4 lit. a tiret drugie u.d.i.p. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu udostępnieniu 
podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych w tym treść 
i postać dokumentów urzędowych, w szczególności dokumentacja przebiegu 
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją 
przeprowadzających. 

Prorektor wyjaśnił, że nieudostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez 
Politechnikę informacji na temat kontroli nie oznacza braku udostępniania ww. 

                                                      
80 Na podstawie zawartych umów: ACT/DIR/PWR/Z1/140/12/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., Z/931/14 z dnia 21 sierpnia 
2014 r., ACT/DIR/PWr/ZL/193/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r., Z/1895/15 z dnia 16 listopada 2015 r., 
ACT/DIR/PWR/241/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., ACT/DIR/PWr/236/12/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., Z/302/16 z dnia 
15 kwietnia 2016 r., ACT/DIR/176/01/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., O/0180/438/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz 
O/0180/764/2018 z dnia 21 września 2018 r.  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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informacji publicznej w ogóle, która realizowana jest na wniosek w trybie art. 10 ust. 
1 ustawy u.d.i.p. 

NIK nie podziela tych wyjaśnień. Niewywiązywanie się z obowiązku publikowania 
wyników kontroli, stanowi naruszenie wskazanego wyżej przepisu ustawy. 

(akta kontroli: T. IV str. 156-163) 

W strukturze organizacyjnej Uczelni zapewniono komórkę do obsługi prawnej. 
Regularnie prowadzona była kontrola wewnętrzna utrzymania i eksploatacji 
nieruchomości będących we władaniu Uczelni. O stwierdzanych 
nieprawidłowościach powiadamiano władze Uczelni, jednakże nie znajdowało to 
w każdym przypadku efektu w postaci szybkiego i skutecznego likwidowania 
uchybień. Dodatkowo, niepublikowanie w BIP wyników kontroli nie gwarantowało 
pełnej transparentności działalności Uczelni w obszarze gospodarowania majątkiem. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt.5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

NIK zwraca uwagę, że:  

1. Opisane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym ustalenia, w szczególności 
nieprawidłowości, wskazują na potrzebę rozważenia przez Rektora podjęcia 
działań wzmacniających w Uczelni kontrolę zarządczą, a to w celu 
urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań kierowanej jednostki w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  

2. Rektor powinien poinformować NIK o wynikach postępowań wszczętych po 
przeprowadzonych przez PSP w kwietniu i maju 2019 r. czynnościach kontrolno-
rozpoznawczych oraz podjętych działaniach, mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych przez PSP nieprawidłowości. 

 
1. Wprowadzić procedury wewnętrzne regulujące sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

2. Podjąć działania zmierzające do skrupulatnego wykonywania obowiązków przez 
osoby odpowiedzialne za dokonywanie wpisów do książek obiektu budowlanego 
i wykonywanie przeglądów corocznych i pięcioletnich w budynkach. 

3. Umieścić przy wejściu głównym do budynku E-1 informację o dostosowaniu dla 
osób niepełnosprawnych wejścia zlokalizowanego z tyłu tego budynku oraz 
zapewnienie systemu przywołania pomocy przy wejściu z tyłu do budynku.  

4. Niezwłocznie udostępnić na stronie BIP wyniki przeprowadzonych na Uczelni 
kontroli.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

Wrocław, 2 sierpnia 2019 r. 

 

 
Kontroler 

Dominik Kosenda 
Specjalista kontroli państwowej 

 
/-/  
 
 

 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Dyrektor 
Radosław Kujawiński 

/-/ 

 

 

 
 
 
 
 
 

      Zmian w wystąpieniu pokontrolnym  
dokonał: 

                  Dyrektor 
         Radosław Kujawiński 

 

………………………………… 
                         podpis 
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