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I. Dane identyfikacyjne 
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,  
od 1 września 2016 r. (dalej: „Rektor”) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
prof. dr hab. Marek Bojarski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,  
od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

 

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 

 

 

 Magdalena Barzęc, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LWR/264/2018 z 18 grudnia 2018 r. oraz nr LWR/80/2019 
z 30 kwietnia 2019 r.    

 Katarzyna Bojakowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LWR/6/2019 z 2 stycznia 2019 r. oraz nr LWR/81/2019 z 30 kwietnia 
2019 r.    

 Renata Połatajko, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 3.
kontroli nr LWR/249/2018 z 29 listopada 2018 r. oraz nr LWR/88/2019 
z 13 maja 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-4; 109-110; 5905-5908; 5913-5916) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Uniwersytet Wrocławski (dalej: „Uczelnia” lub „Uniwersytet”) na ogół zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, a także w sposób celowy, rzetelny i gospodarny 
władał posiadanym majątkiem wykorzystywanym w celach dydaktycznych 
i socjalnych. Niemniej w działalności tej nie ustrzeżono się nieprawidłowości.  

W latach 2014-2018 sposób zorganizowania w ramach struktury Uczelni komórek 
odpowiedzialnych za gospodarowanie nieruchomościami był odpowiedni i zapewniał 
realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami. Uniwersytet 
podejmował działania w zakresie sprzedaży nieruchomości uznanych za zbędne, jak 
też w zakresie zagospodarowania powierzchni niewykorzystywanej do celów 
dydaktycznych. Nabywanie i zbywanie nieruchomości prowadzone było w oparciu 
o ustalone procedury, a obrót ten podyktowany był potrzebami Uczelni w tym 
zakresie. W przypadku wystąpienia zaległości czynszowych z najmu lub dzierżawy, 
prowadzono windykację należności z tego tytułu. Uczelnia rzetelnie prowadziła 
ewidencję nieruchomości będących w jej władaniu. Zadania remontowe 
i inwestycyjno-modernizacyjne realizowano w oparciu o listy zapotrzebowań oraz 
plany remontowe i inwestycyjne, z uwzględnieniem dostępnych środków 
finansowych oraz oceny stopnia pilności wykonania zadań.  

W Uczelni prowadzone były czynności doradcze oraz audyt wewnętrzny, których 
celem było ustalenie struktury, stanu prawnego i technicznego nieruchomości oraz 
kwalifikowanie wydatków na inwestycje, remonty i konserwację. Uczelnia 
podejmowała także działania celem realizacji wniosków pokontrolnych 
z poprzednich kontroli NIK oraz na rzecz zapewnienia pełnej funkcjonalności nowo 
wybudowanej Biblioteki Głównej przy ul. Joliot-Curie we Wrocławiu. Przedmiotowa 
inwestycja została zakończona i wyposażona. Dotychczas nie dokonano jednak 
ostatecznego przeniesienia księgozbioru ze starego budynku Biblioteki przy 
ul. Szajnochy. 

Funkcjonujący system kontroli zarządczej nad utrzymaniem i eksploatacją 
nieruchomości co do zasady zapewniał prawidłowe gospodarowanie majątkiem 
Uczelni. Niemniej ujawnione w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują na 
potrzebę podjęcia działań w celu zapewnienia realizacji zadań kierowanej jednostki 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

[1] nierzetelnego ustalenia warunków najmu nieruchomości przy pl. Nankiera 1a we 
Wrocławiu, co skutkowało ostatecznie koniecznością zawarcia ugody z najemcą 
i wypłatą na jego rzecz kosztów poniesionego remontu (pomniejszonych 
o zobowiązania najemcy) w wysokości 320,3 tys. zł brutto, 

[2] nierzetelnie przedstawionego stanu prawnego nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 71, AM-4, obręb Dąbie we Wrocławiu, w ogłoszeniu o jej sprzedaży, co 
w efekcie skutkowało rozwiązaniem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 
tej nieruchomości i poniesieniem kosztów postępowania przetargowego 
w wysokości nie mniejszej niż 10,5 tys. zł. 

[3] niewykonania wszystkich zaleceń wynikających z decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia (dalej: „PINB”) nr 143/2013 
z dnia 18 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z decyzji 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 515/2013 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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z dnia 5 kwietnia 2013 r. oraz nr 562/2015 z dnia 12 maja 2015 r.– dotyczących prac 
remontowo-budowlanych3 obiektu, który Uczenia wyłączyła z użytkowania, 

[4] nierealizowania zaleceń wynikających z przeprowadzonych okresowych kontroli 
stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, 

[5] nierzetelnego prowadzenia sześciu z 16 zbadanych książek obiektu 
budowlanego, 

[6] nieprowadzenia książek obiektu budowlanego oraz niedokonywania okresowych 
kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane4 - 
dla sześciu obiektów budowlanych zlokalizowanych w Wojsławicach,   

[7] nieudostępniania w latach 2014-2018 w Biuletynie Informacji Publicznej wyników 
kontroli przeprowadzanych na Uczelni, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 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. W ramach struktury Uczelni zorganizowano komórki odpowiedzialne za 
gospodarowanie nieruchomościami (władanie, utrzymanie, eksploatację, 
zagospodarowanie nieruchomości), poprzez określenie i zawarcie w Statucie 
Uniwersytetu7 zadań i kompetencji zastrzeżonych między innymi dla Senatu oraz 
Rektora w tychże kwestiach.  

W rozdziale III regulaminu organizacyjnego8  określono natomiast zakresy działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych Uczelni, w tym w sprawach dotyczących 
władania, utrzymania, eksploatacji i zagospodarowania nieruchomości. Powyższe 
zagadnienia zostały uregulowane również w innych zarządzeniach Rektora.9.   

 (akta kontroli str.111-328) 

 

                                                      
3 M.in. w zakresie tynków wewnętrznych, posadzek, schodów, naprawy wentylacji, instalacji c.o. oraz wodno-
kanalizacyjnej. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.  
5 Dz.U. z 2018 r. poz.1330 ze zm. 
6 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. 
7 Uchwała Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. ze zm.  
8 Zarządzenie Nr 15/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (wraz ze zmianami). 
9[1 ] zarządzenie Nr 38/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad konstruowania zadań 
inwestycyjnych i remontowych w Uniwersytecie Wrocławskim, [2] zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach 
należących do Uniwersytetu Wrocławskiego; [3] zarządzenie Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości i ich części 
znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego wraz ze zmianami. Poza ww. zarządzeniem 
poszczególne wydziały Uniwersytetu posiadały cenniki najmu sal dydaktycznych, gdzie zostały określone stawki 
godzinowe najmu nieruchomości; [4] zarządzenie Nr 62/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim; [5] zarządzenie 
Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań 
o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim ze zmianami. 

OBSZAR 
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faktycznego 
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Liczba studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2014-2018 wynosiła 
średnio 25 599 osób10, w tym średnio 389 osób z niepełnosprawnościami11. 

(akta kontroli str. 5437) 

1.2. W okresie objętym kontrolą obowiązywała uchwała Nr 100/2013 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie strategii rozwoju 
Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020 (dalej: „Strategia”). W zakresie 
problematyki związanej z nieruchomościami, tj. władania nimi, budowy nowych 
obiektów, przekazywania lub zbywania zbędnych nieruchomości, w Strategii 
wskazano, że jednym z celów strategicznych był cel nr 4, tj. unowocześnianie 
systemowego zarządzania Uczelnią, a w ramach tego celu m.in. cel operacyjny 
nr 4.3. pn. „Rozwój infrastruktury i gospodarka nieruchomościami”. W tym obszarze 
założono opracowanie uczelnianego planu zagospodarowania przestrzennego, 
analizę potrzeb lokalowych, podjęcie prac mających na celu likwidację barier 
architektonicznych w budynkach dydaktycznych i administracyjnych Uczelni, 
wzmocnienie struktury i roli kampusów, przy koncentracji inwestycji w dwóch 
kampusach: „Sołtysowice” (Koszarowa, Przybyszewskiego) i „Plac Grunwaldzki”.  

Ponadto, w ramach celu operacyjnego nr 1.4: pn. „Nowa jakość informacji 
naukowej” założono przekształcenie Biblioteki Uniwersyteckiej w nowoczesne 
centrum upowszechniania informacji naukowej, dysponujące możliwościami 
zdalnego dostępu do posiadanych zbiorów oraz do zbiorów innych bibliotek oraz 
szerszego uwzględnienia potrzeb użytkowników. Sprzyjać temu miało planowane 
przeniesienie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego budynku 
zlokalizowanego w kampusie „Plac Grunwaldzki”. 

Założenia Strategii w zakresie gospodarowania nieruchomościami, 
tj.  zagospodarowania przestrzennego, wzmocnienia  roli kampusów oraz 
przekształcenia Biblioteki Uniwersyteckiej w nowoczesne centrum upowszechniania 
informacji naukowej były realizowane.  

Strategia została sporządzona siłami własnymi pracowników Uniwersytetu. 
Wydatkowano kwotę 3,6 tys. zł brutto na druk Strategii. 

 (akta kontroli str. 269-300; 1371-1378, 1682a-1684) 

1.3. Wynik finansowy Uczelni wyniósł 15 659,1 tys. zł w 2014 r., 22 911,2 tys. zł 
w 2015 r., 11 156,9 tys. zł w 2016 r., 4 747,2 tys. zł w 2017 r. i 1 938,1 tys. zł 
w 2018 r.  

Na koniec 2018 r. wartość aktywów trwałych wynosiła 584 692,0 tys. zł i była 
o 44 921,0 tys. zł (o 7,68%) niższa od wartości na początek 2014 r. 
(629 613,9 tys. zł). Wartość gruntów uległa zmniejszeniu z 87 276,3 tys. zł do 
83 127,5 tys. zł (o 4 148,8 tys. zł)12, natomiast budynków z 497 591,4 tys. zł do 
460 042,3 tys. zł (o 37 549,1 tys. zł)13.  

Uczelnia uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 408 765,6 tys. zł 
w 2014 r., 444 960,4 tys. zł w 2015 r., 434 607,8 tys. zł w 2016 r., 453 346,0 tys. zł 
w 2017 r. i 471 405,8 tys. zł w 2018 r. 

Ze sprzedaży nieruchomości Uczelnia uzyskała w latach 2014-2018 przychody 
w kwocie 35 222,8 tys. zł14, natomiast z najmu/dzierżawy w kwocie 
                                                      
10 Studenci stacjonarni i  niestacjonarni, w tym: w roku 2014: 25 721, w roku 2015: 26 054, w roku 2016: 26 014, 
w roku 2017: 25 549, w roku 2018: 24 658. 
11 W tym: w roku 2014: 426, w roku 2015: 410, w roku 2016: 381, w roku 2017: 381, w roku 2018: 348. 
12 Wynosiła 87 276 287,61 zł na początek 2014 r., 85 872 091,15 zł na koniec 2014 r., 85 590 195,66 zł na 
koniec 2015 r., 83 095 432,59 zł na koniec 2016 r., 83 106 905,11 zł na koniec 2017 r., 83 127 463,74 zł na 
koniec 2018 r.  
13 Wynosiła 497 591 443,67 zł na początek 2014 r.; 497 771 763,34 zł na koniec 2014 r.; 485 782 353,86 zł na 
koniec 2015 r.; 475 298 582,43 zł na koniec 2016 r.; 470 458 460,14 zł na koniec 2017 r.; 460 042 283,75 zł na 
koniec 2018 r. 
14 W 2014 r. - 11 500 000,00 zł, w 2015 r. - 12 200 000,00 zł, w 2016 r. - 11 522 766,00 zł, w 2017 r. i 2018 r. nie 
uzyskano przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. 
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20 663,8 tys. zł15.  

Przychód w wysokości 4 018,7 tys. zł, uzyskany w 2018 r. z tytułu najmu lub 
dzierżawy był wyższy o 3,44% od przychodu uzyskanego w 2017 r. (3 885,2 tys. zł) 
i o 9,5% w 2016 r. (3 669,9 tys. zł) oraz niższy o  12,79% od przychodu uzyskanego 
w 2015 r. (4 532,6 tys. zł) i 13,40% w 2014 r. (4 557,4 tys. zł). 

(akta kontroli str. 19-36; 40) 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. w posiadaniu Uczelni było 
85 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1 167 072 m², w tym 
77 o powierzchni 1 157 076 m² stanowiących jej własność oraz osiem o powierzchni 
9 996 m² otrzymanych w użytkowanie. Do dnia 31 grudnia 2018 r., liczba 
nieruchomości gruntowych zmniejszyła16 się do 84, a powierzchnia gruntów do 
1 117 700 m² (o 49 372 m²).  

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca 2018 r. liczba budynków 
zmniejszyła17 się ze 113 o łącznej powierzchni 269 282 m² do 111 o łącznej 
powierzchni 265 578 m². Wszystkie budynki stanowiły własność Uczelni. 
Powierzchnia budynków przeznaczona na działalność dydaktyczną wynosiła 
155 793 m², stanowiąc od 57,85% do 58,66% powierzchni ogółem. Powierzchnia 
pozostałych budynków stanowiła18 od 41,49% do 42,32% powierzchni ogółem.    

Różnice w ilości i wartości nieruchomości wynikały ze sprzedaży w latach 2014-
2018 sześciu19 nieruchomości, zakupu jednej20 nieruchomości, otrzymania dwóch21 
nieruchomości w formie darowizny oraz przyjęcia na stan środków trwałych dwóch22 
nieruchomości nowo wybudowanych.   

 (akta kontroli str.13a-18, 39, 345-377, 345-377, 1772-1784) 

Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r., dwie nieruchomości nie miały 
uregulowanego stanu prawnego: 

� działka położona przy placu Solnym 12 i ul. Szajnochy 5 (nr księgi wieczystej 
WR1K/00057996/2) – w 1968 r. w ewidencji gruntów i budynków błędnie została 
ustalona granica pomiędzy nieruchomością położoną przy placu Solnym 12 
i ul. Szajnochy 5, należącą obecnie do Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a nieruchomością położoną przy pl. Solnym 13, obecnie należącą do Gminy 
Wrocław. W dniu 14 marca 2017 r. Uniwersytet Wrocławski złożył wniosek do 
Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nabycia, z mocy prawa, zgodnie z art. 256 
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym23, prawa 
własności gruntu Skarbu Państwa, położonego we Wrocławiu przy placu Solnym 12 

                                                      
15 W tym z najmu – 19.406.540,25 zł; dzierżawy – 1.257.315,59 zł. 
16 Wynosiła 85 działek o powierzchni 1 160 395 m² na koniec 2014 r.; 84 działki o powierzchni 1 154 330 m² na 
koniec 2015 r.; 83 działki o powierzchni 1 114 578 m² na koniec 2016 r.; 83 działki o powierzchni 1 114 587 m² 
na koniec 2017 r. i 84 działki o powierzchni 1 117 700 m² na koniec 2018 r. 
17 Wynosiła 269 282 m² (113 budynków) na początek 2014 r.; 269 429 m² (114 budynków) na koniec 2014 r.; 
265 977m² (112 budynków) na koniec 2015 r.;  265 578 m² (111 budynków) na koniec 2016 r., 2017 r. i 2018 r. 
18 Wynosiła 113 888 m² (59 budynków) na początek 2014 r.; 114 035 m² (60 budynków) na koniec 2014 r.; 
110 583 m² (58 budynków) na koniec 2015 r.; 110 184 m² (57 budynków) w latach 2016-2018.  
19 1/działka nr 50/2, AM-35, obręb plac Grunwaldzki, ul. Polaka, Wrocław; 2/ działka nr 13/4, AM-35, obręb plac 
Grunwaldzki, ul. Polaka, Wrocław; 3/ działka nr 1/5, AM-35, obręb plac Grunwaldzki, ul. Szczytnicka, Wrocław; 4/ 
działka nr 6/63, AM-5, obręb Karłowice, ul. Koszarowa, Wrocław; 5/ działki nr 164/1 i 164/4, Rybical, gmina Ryn; 
6/ działka nr 17/4, AM-26, obręb plac Grunwaldzki, Wyspa Tamka 2, Wrocław. 
20 Działka nr 24/12 o powierzchni 0,0009 ha, ulica Garbary 11, obręb Stare Miasto, Wrocław. 
21 1/działka niezabudowana nr 33/2 o powierzchni 0,1369 ha, obręb Wojsławice, gmina Niemcza, powiat 
dzierżoniowski - działka przekazana na rzecz Uniwersytetu na cele realizacji zadań przez Arboretum 
w Wojsławicach (nieużytkowana droga publiczna); 2/działka nr 71/2 o powierzchni 0,3113 ha, położona 
w Białkowie, gmina Wińsko - działka przekazana w związku z planowanym przeprowadzeniem rewitalizacji 
i przebudowy zespołu pałacowego. 
22 1/Budynek Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego o pow. 7 852 m², 
ul. Joliot-Curie, Wrocław; 2/Budynek Centrum Informacji i Monitoringu o pow. 120,8 m², ul. Szczytnicka, 
Wrocław. 
23 Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm. 
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i ul. Szajnochy 5, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 26/1, 
AM-24, obręb Stare Miasto. W dniu 9 lutego 2018 r. Wojewoda Dolnośląski odmówił 
stwierdzenia nabycia przez Uniwersytet Wrocławski prawa własności ww. 
gruntu. W związku z negatywną decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Uniwersytet 
złożył w dniu 8 czerwca 2018 r. wniosek do Prezydenta Wrocławia o sprzedaż 
przedmiotowej działki na jego rzecz.  

� działki nr 4/1 oraz 4/2, AM-30, obręb Plac Grunwaldzki, o łącznej pow. 455 m² - 
działki te ujęte są w dwóch księgach wieczystych: WR1K/00272394/5, w której jako 
właściciel nieruchomości wpisany jest Skarb Państwa, a jako użytkownik wieczysty 
Uniwersytet Wrocławski oraz nr WR1K/00023018/6, w której jako właściciel 
nieruchomości wpisany jest Skarb Państwa, natomiast w dziale III wpisane jest 
prawo użytkowania na rzecz Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami 
Naftowymi CPN we Wrocławiu. Postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej 
sprawie prowadzone jest przez Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

(akta kontroli str. 39) 

Badanie 10 losowo wybranych nieruchomości zabudowanych24 wykazało, że miały 
one uregulowany stan prawny oraz zostały prawidłowo ujęte w ewidencji księgowej. 
Stan faktyczny nieruchomości ujęty w ewidencji i w księgach wieczystych był zgodny 
z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej w okresie od 8 maja 2018 r. do 
17 września 2018 r.  

(akta kontroli str. 329-344, 653) 

1.4. W latach 2014-2018 Uczelnia zbywała nieruchomości na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny25, art. 90 ust. 4 
ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 5a oraz 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
Państwa26, i na zasadach określonych w art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym27 oraz opracowanymi Regulaminami 
sprzedaży nieruchomości28. 

 (akta kontroli str.40) 

Badaniem objęto sprzedaż w latach 2014-2018 dwóch z sześciu nieruchomości, tj.: 

• dz. nr 1/5, AM-35, obręb plac Grunwaldzki, Wrocław, ul. Szczytnicka 11, data 
sprzedaży 9 września 2015 r., nieruchomość zbyta w drodze postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na pierwszym 
przetargu, uzyskana cena sprzedaży 11 050,0 tys. zł (cena wywoławcza według 
wyceny z operatu szacunkowego 10 950,0 tys. zł); 

• dz. nr 17/4, AM-26, obręb plac Grunwaldzki, Wrocław, Wyspa Tamka 2, data 
sprzedaży 17 czerwca 2016 r., nieruchomość zbyta w drodze postępowania 
przeprowadzonego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na pierwszym 
przetargu, uzyskana cena sprzedaży 10 100,0 tys. zł (cena wywoławcza według 

                                                      
24 1/  Laboratorium Wydział Chemii, część "Ba", ul. Joliot-Curie 14, budynek,3806,00,1/000136, 
WR1K/00047386/0, Wrocław; 2/ budynek szkoły i sali gimnastycznej, ul. Kuźnicza 49/55, budynek, 
3325,00,1/000146, WR1K/00125669/9, Wrocław, 3/ Wielofunkcyjny Budynek Dydaktyczny Pl. Borna 9 
"Rotunda", budynek,1909,00,1/000139, WR1K/00092412/2, Wrocław, 4/ Herbarium, ul. Sienkiewicza; 
5/ budynek zb. Zielnika, budynek,1611,00,1/000150, WR1K/00106195/6,Wrocław, 5/  budynek KEBB, 
ul. Joliot-Curie 14 "A", Budynek,7853,00,1/000157, WR1K/00283702/8, Wrocław, 6/ Budynek ul. Strażnicza 
1/3, CSNiE im. W. Brandta, Budynek,730,00,1/000148, WR1K/00107474/3, Wrocław, 7/ Budynek Centrum 
Informacji, ul. Szczytnicka 27 A, budynek,147,00,1/000158, WR1K/00047386/0, Wrocław, 8/  budynek 
Instytutu Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, budynek,9999,29,1/000153, WR1K/00047386/0, Wrocław, 9/  hotel, 
ul. Garbary 11, Dom Naukowca "Zaułek", budynek, 539,00,1/000219, WR1K/000115959/6, Wrocław, 
10/ Audytorium Wydziału Chemii, ul. Joliot-Curie 14, budynek, 2251,00,1/000152, WR1K/00047386/0, Wrocław.  
25 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145. 
26 Dz.U. z 2016 r. poz. 154 ze zm. 
27 Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm. 
28 Dla każdej sprzedawanej nieruchomości tworzono odrębny regulamin sprzedaży nieruchomości. 
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wyceny z operatu szacunkowego 5 500,0 tys. zł). 

Nieruchomości sprzedano na postawie aktualnych wycen. Prawidłowo 
przeprowadzono procedurę wyłonienia nabywcy nieruchomości, a akty notarialne 
przenoszące własność nieruchomości we wszystkich przypadkach były zawierane 
po uiszczeniu pełnej ceny sprzedaży. We wszystkich przypadkach Rektor uzyskał 
zgodę Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej w zakresie 
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 
równowartość 250 000 euro.  

Środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości zostały przeznaczone na spłatę 
dwóch kredytów inwestycyjnych (Biblioteka oraz Biotechnologia) oraz na wydatki 
inwestycyjne i zakupy majątkowe (modernizacja Instytutu Historycznego, 
doposażenie Biblioteki, przebudowa wewnętrznego układu drogowego dla 
kompleksu obiektów oraz remont dachu i elewacji skrzydła A i B 
ul. Przybyszewskiego, przebudowa termoizolacyjna elewacji w Instytucie 
Matematyki pl. Grunwaldzki 24, przebudowa instalacji wodociągowej w budynku 
Biblioteki ul. Św. Jadwigi 3/4 i inne). 

(akta kontroli str.14-18, 378-652, 1772-1784, 1830-1947, 2738-2740) 

W dniu 24 października 2016 r., w wyniku trzeciego29 przetargu ustnego 
nieograniczonego podpisano przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 
nieruchomości, zgodnie z którą Uczelnia zobowiązała się sprzedać działkę gruntu 
nr 71, AM-4, obręb Dąbie, o pow. 1919 m² przy ul. Tramwajowej 2b we Wrocławiu 
wraz z posadowionym na niej budynkiem.  
Cena przedmiotu sprzedaży została określona na kwotę 6 400,0 tys. zł i była zgodna 
ze złożoną ofertą, przy czym niższa o 795,0 tys. zł od wartości (7 195,0 tys. zł) 
wskazanej w operacie szacunkowym z dnia 13 stycznia 2016 r. Warunkiem 
sprzedaży było uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa/Prezesa Prokuratorii 
Generalnej RP, natomiast w terminie siedmiu miesięcy od dnia powiadomienia 
strony kupującej o otrzymaniu przedmiotowej zgody miała zostać zawarta 
warunkowa30 umowa sprzedaży. Zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, ważną 
do dnia 31 marca 2018 r. Uczelnia uzyskała w dniu 21 kwietnia 2017 r. W dniu 
20 grudnia 2017 r. przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży została rozwiązana 
w związku z nieujawnieniem faktu zajęcia części tej nieruchomości przez Gminę 
Wrocław, o czym szerzej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

W dniu 21 grudnia 2018 r.31 Uczelnia oddała Gminie Wrocław w bezpłatne 
użyczenie część działki gruntu nr 71, AM-4, obręb Dąbie, natomiast w dniu 
31 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego 
o podział tej nieruchomości, celem wydzielenia działki zajętej i planowanej do 
nabycia przez Gminę Wrocław. 

(akta kontroli str. 5762-5920) 

1.5. Koszty utrzymania nieruchomości Uczelni w układzie rodzajowym 
kształtowały się następująco:  

− w 2014 r. 34 446,7 tys. zł, co stanowiło 8,15 % kosztów ogólnych Uczelni 
(z czego zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych mediów 
17 189,6 tys. zł, usługi obce32 16 530,1 tys. zł, podatki, opłaty administracyjne, 
ubezpieczenia majątkowe 727,0 tys. zł);  

− w 2015 r. 36 573,2 tys. zł, co stanowiło 8,09 % kosztów ogólnych Uczelni 
(z czego zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych mediów 

                                                      
29 I przetarg z dnia 25 września 2015 r., II przetarg z dnia 28 stycznia 2016 r. i III przetarg z 28 września 2016 r. 
30 W związku z przysługującym Gminie Wrocław prawem pierwokupu tej nieruchomości. 
31 Na podstawie umowy nr DGN.223.0013.2018.U.ABM. 
32 Koszty zabezpieczenia, ochrony, konserwacji, utrzymania czystości, inne. 



 

9 

18 966,2 tys. zł, usługi obce  16 949,2 tys. zł, podatki, opłaty administracyjne, 
ubezpieczenia majątkowe 657,7 tys. zł); 

− w 2016 r. 38 655,2 tys. zł, co stanowiło 8,66 % kosztów ogólnych Uczelni 
(z czego zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych mediów 
21 035,8 tys. zł, usługi obce  17 048,4 tys. zł, podatki, opłaty administracyjne, 
ubezpieczenia majątkowe 571,0 tys. zł); 

− w 2017 r. 41 094,5 tys. zł, co stanowiło 8,92 % kosztów ogólnych Uczelni 
(z czego zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych mediów 
21 006,9 tys. zł, usługi obce  19 447,9 tys. zł, podatki, opłaty administracyjne, 
ubezpieczenia majątkowe 639,6 tys. zł); 

− w 2018 r. 48 164,2 tys. zł, co stanowiło 10,08 % kosztów ogólnych Uczelni 
(z czego zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, ogrzewania, innych mediów 
20 554,1 tys. zł, usługi obce 27 468,0 tys. zł, podatki, opłaty administracyjne, 
ubezpieczenia majątkowe 707,9 tys. zł). 

W 2018 r. w porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost kosztów utrzymania 
nieruchomości Uniwersytetu o 41,46%. 

(akta kontroli str. 41-101) 

Szczegółowym badaniem pod względem poniesionych kosztów utrzymania poddano 
trzy obiekty zlokalizowane we Wrocławiu wykorzystywane w działalności Uczelni, tj. 
obiekt położony przy ul. Kuźniczej 35 (Collegium Antropologicum), ul. Szewskiej 49 
(Instytut Historyczny) oraz trzeci obiekt zlokalizowany przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 
(Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii). Koszty utrzymania poszczególnych 
nieruchomości kształtowały się następująco: 

− budynek przy ul. Kuźniczej 35: w 2014 r. 160,7 tys. zł, w 2015 r. 167,6 tys. zł, 
w 2016 r. 219,1 tys. zł, w 2017 192,3 tys. zł, w 2018 . 218,7 tys. zł. W 2018 r. 
w porównaniu do 2014 r. koszty utrzymania budynku wzrosły o 36,1 %; 

− budynek przy ul. Szewskiej 49: w 2014 r. 591,0 tys. zł, w 2015 r. 571,6 tys. zł, 
w 2016 r. 559,5 tys. zł, w 2017 615,3 tys. zł, w 2018 . 587,4 tys. zł. W 2018 r. 
w porównaniu do 2014 r. koszty utrzymania budynku spadły o 0,7 %; 

− budynek przy ul. Uniwersyteckiej 7/10: w 2014 r. 1 151,8 tys. zł, w 2015 r. 
1 300,7 tys. zł, w 2016 r. 1 248,4 tys. zł, w 2017 1 388,0 tys. zł, w 2018 . 
1 411,5 tys. zł. W 2018 r. w porównaniu do 2014 r. koszty utrzymania budynku 
wzrosły o 22,4 %. 

(akta kontroli str. 1501a-1576) 

Do czynników mających znaczący wpływ na wysokość kosztów utrzymania 
ww. trzech nieruchomości zaliczyć należy, według wyjaśnień Zastępcy Kanclerza 
ds. Administracyjno-Gospodarczych, przede wszystkim: wzrost cen za media oraz 
wzrost rozpiętości amplitud temperatury powietrza na zewnątrz budynku, mający 
znaczący wpływ na zwiększenie zużycia energii elektrycznej jak i cieplnej 
dostarczanej do obiektów. Dodatkowo, w  przypadku budynku położonego przy 
ul. Uniwersyteckiej 7/10: wzrost proporcjonalnego wykorzystywania pomieszczeń; 
zwiększenie wykorzystywania urządzeń elektromechanicznych, służących do 
utrzymania budynku; wykonanie prac serwisowych w 2015 r., które spowodowały 
uruchomienie dotychczas nienależycie aktywnych stref w wentylacji. W przypadku 
wszystkich obiektów na wzrost kosztów usług obcych w latach 2016-2018 miał 
wpływ wzrost wynagrodzenia, spowodowany wprowadzeniem klauzul 
społecznych33  w przetargach publicznych dotyczących usług sprzątania i ochrony 
mienia, realizowanych na potrzeby Uniwersytetu. 

                                                      
33 Przede wszystkim wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 
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(akta kontroli str. 2736-2737) 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Uczelnia posiadała dziewięć nieruchomości 
zabudowanych wyłączonych z użytkowania o łącznej powierzchni użytkowej 
11 052 m², tj.:  

� budynek mieszkalny znajdujący się Ogrodzie Botanicznym, Park Dendrologiczny, 
Wojsławice, data wyłączenia nieruchomości z eksploatacji 3 lutego 2006 r., 
powierzchnia budynku 98 m². Budynek wyłączony z użytkowania ze względu na 
zły stan techniczny; 

� Wydział Chemii Audytorium - stare, ul. Joliot-Curie 14 we Wrocławiu, data 
wyłączenia nieruchomości z eksploatacji 1 lipca 2007 r., powierzchnia budynku 
462 m². Obiekt został wyłączony z użytkowania, gdyż nie spełnił aktualnych 
wymogów dotyczących przepisów przeciwpożarowych. Z uwagi na stan techniczny 
budynku, zalecono przeprowadzenie kompleksowego remontu. Uniwersytet był 
w trakcie realizowania dokumentacji projektowej na remont i przebudowę 
nieruchomości (umowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.); 

� hotel „Zaułek”, ul. Garbary 11 we Wrocławiu, data wyłączenia nieruchomości 
z eksploatacji 31 października 2012 r., powierzchnia budynku 539 m². Uczelnia 
podejmowała próby sprzedaży nieruchomości (cztery próby – nie zakończyły się 
powodzeniem), aktualnie rozpatrywana była możliwość czasowego przeniesienia 
jednostek administracyjnych Uczelni do budynku lub sprzedaż obiektu; 

� Biblioteka Uniwersytecka, ul. Szajnochy 10 we Wrocławiu, data wyłączenia 
nieruchomości z eksploatacji 1 września 2013 r., powierzchnia nieruchomości 
2 960 m², nieruchomość została wyłączona z użytkowania ze względu na 
przeniesienie Biblioteki Uniwersyteckiej do nowego budynku zlokalizowanego 
w kampusie Plac Grunwaldzki. Uniwersytet podejmował próby sprzedaży 
nieruchomości.  

� DS „Pancernik”, ul. Tramwajowa 2b we Wrocławiu, data wyłączenia 
nieruchomości z eksploatacji 31 stycznia 2014 r., powierzchnia budynku 2 531 m². 
Budynek został wyłączony ze eksploatacji z uwagi na likwidację domu 
studenckiego. Uniwersytet podejmował trzy próby sprzedaży nieruchomości, które 
zakończyły się niepowodzeniem; 

� pawilony 1 i 2, ul. Świątnicka 30 we Wrocławiu, data wyłączenia nieruchomości 
z eksploatacji 2 marca 2015 r., powierzchnia budynków po 594 m², nieruchomości 
wyłączono z użytkowania ze względu na zakończenie dzierżawy. Uniwersytet 
podejmował trzy próby sprzedaży nieruchomości; 

� obiekt po drukarni, pl. Solny 12 we Wrocławiu, data wyłączenia nieruchomości 
z eksploatacji 15 marca 2016 r., powierzchnia budynku 977 m², budynek został 
wyłączony z użytkowania ze względu na przeniesienie drukarni do nowego 
budynku. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 
12 maja 2015 r. wydał zalecenia, m.in. dotyczące naprawy dachu, obróbek 
blacharskich, wykonanie izolacji przeciwwodnych, co zostało opisane w obszarze 
trzecim wystąpienia pokontrolnego;  

� pałac, Instytut Astronomiczny w Białkowie, powierzchnia użytkowa 557 m², 
budynek do remontu kapitalnego. Uniwersytet pozyskał na ten cel środki 
z funduszy UE w wysokości 50 %, pozostałe 50% Uniwersytet sfinansuje ze 
środków subwencji na 2019 r. 

Koszty utrzymania ww. nieruchomości, rosły i wynosiły 126,6 tys. zł w 2014 r., 
49,7 tys. zł w 2015 r., 538,1 tys. zł w 2016 r., 394,0 tys. zł w 2017 r., 507,6 tys. zł 
w 2018 r. 

(akta kontroli str. 13a, 932-946, 1192a-1210, 1778-1829) 
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1.6. W Uczelni określono zasady udostępniania nieruchomości dla podmiotów 
zewnętrznych. Zasady w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości będących 
w zasobie Uniwersytetu zostały określone między innymi w następujących 
przepisach wewnętrznych uczelni: 

� zarządzenie Nr 7/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 
2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dzierżawy i najmu nieruchomości 
i ich części znajdujących się w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego, zmienione 
zarządzeniem Nr 175/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
12 grudnia 2013 r., w którym dodano załącznik określający przykładowy sposób 
kalkulacji stawek za wynajmowane powierzchnie Uniwersytetu Wrocławskiego.  

� komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Do stosowania wzorów umów ogłoszonych tym komunikatem zobowiązywał § 27 
zarządzenia Nr 174/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 
2013 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad zawierania i realizacji umów 
cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim.   

� cenniki najmu nieruchomości sporządzone przez poszczególne komórki 
organizacyjne Uniwersytetu. Wprowadzony od 2016 r. „Formularz rezerwacji sal” 
Auli Leopoldina oraz Oratorium Marianum (w latach 2014-2015 najem tych sal 
odbywał się na podstawie wniosków (pism) podmiotów zewnętrznych).  

� zarządzenie Nr 43/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w salach 
należących do Uniwersytetu Wrocławskiego. 

(akta kontroli str. 37, 308-314, 962-999, 1000-1192) 

Liczba długoterminowych umów najmu wynosiła: 162 w 2014 r., 171 w 2015 r., 148 
w 2016 r., 153 w 2017 r., 144 w 2018 r. Liczba obowiązujących umów dzierżawy 
wynosiła: 14 w 2014 r., 13 w 2015 r., 14 w 2016 r., 20 w 2017 r. i 19 w 2018 r. 
Ponadto zawarte były 163 umowy najmu krótkoterminowego (godzinowe) w 2014 r., 
182 w 2015 r., 173 w 2016 r., 167 w 2017 r., 129 w 2018 r. 
Uniwersytet korzystał na zasadach komercyjnych z nieruchomości należących do 
podmiotów zewnętrznych, i tak obowiązywały: dwie umowy w 2014 r., 26 w 2015 r., 
29 w 2016 r., 26 w 2017 r., 25 w 2018 r. 

Liczba budynków i części budynków wynajmowanych, bądź użyczanych podmiotom 
zewnętrznym w okresie 2014-2018 kształtowała się następująco: w 2014 r. ilość 
najmowanych obiektów 141 (9670 m²), w 2015 r. 157 (8589 m²), w 2016 r. 141 
(8350 m²), w 2017 142 (8090 m²), w 2018 133 (7504 m²).  

Przychody Uczelni z najmu nieruchomości kształtowały się następująco: w 2014 r. 
4 283,8 tys. zł, w 2015 r. 4 263,5 tys. zł, w 2016 r. 3 407,7 tys. zł, w 2017 r. 
3 607,6 tys. zł, w 2018 r. 3 844,0 tys. zł.  
Przychody z dzierżawy nieruchomości wyniosły: w 2014 r. 273,6 tys. zł, w 2015 r. 
269,1 tys. zł, w 2016 r. 262,2 tys. zł, w 2017 r. 277,7 tys. zł, w 2018 r. 174,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 1000-1192, 1690-1751, 2762-2771) 

W okresie objętym kontrolą zawarto jedną umowę najmu,  z pracownikiem34. Najem 
dotyczył pomieszczenia o powierzchni 10 m² przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu na 
prowadzenie biura. Umowa została zawarta na podstawie złożonej oferty na 
ogłoszenie Uniwersytetu o możliwości najmu niniejszego pomieszczenia. Koszty 
najmu ustalono w wysokości 8 zł netto za jeden m² oraz dodatkowo miesięczne 
koszty zużycia zimnej wody, ścieków, wywozu nieczystości i energii elektrycznej 
oraz miesięczny ryczałt za ogrzewanie. W okresie obowiązywania umowy 

                                                      
34 Umowa nr DGN.ZGB.004.2014.U.IH z dnia 1 czerwca 2014 r. 
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zaktualizowano opłatę czynszową w 2018 r. według wskaźnika inflacji za 2017 r. 
ogłoszonego przez GUS35. Opłaty za media były również aktualizowane w stosunku 
do obowiązujących cen oraz zużycia ogrzewania. Koszty ogrzewania były w każdym 
roku rozliczane po zakończeniu sezonu grzewczego. Umowa została rozwiązana 
z dniem 30 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1752-1768) 

Na działalność niekomercyjną Uniwersytet nieodpłatnie udostępniał nieruchomości 
na podstawie czterech umów użyczenia36, jednego porozumienia37 oraz sale 
w systemie godzinowym38. 

 (akta kontroli str. 1576a, 1577-1653) 

W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek bezumownego korzystania 
z nieruchomości przez dwa miesiące 2015 r., tj. po wygaśnięciu (z dniem 21 grudnia 
2014 r.) umowy dzierżawy nr 9/97 z dnia 5 marca 1997 r. Z tytułu bezumownego 
korzystania z nieruchomości przy ul. Świątnickiej 30 we Wrocławiu dzierżawcę 
obciążono kwotą 10,7 tys. zł netto, równą dwóm stawkom miesięcznego czynszu 
dzierżawnego. Należną kwotę dzierżawca uiścił w dniu 20 marca 2015 r. 
i 14 kwietnia 2015 r. 

(akta kontroli str. 1576a, 1654-1680, 2762-2774) 

Badanie 15 umów najmu39 (po trzy z lat 2014-2018), z czego pięć umów 
godzinowych (najmy sal lekcyjnych, wykładowych itp.) oraz dziesięć umów 
długoterminowych - dobranych celowo, ze względu na wielkość udostępnionej 
powierzchni oraz wartość umowy, wykazało, że: 

- w przypadku wszystkich pięciu umów godzinowych, ceny najmu były ustalane 
według obowiązujących cenników w danej jednostce organizacyjnej Uczelni, 

- we wszystkich umowach długoterminowych zabezpieczony został interes 
Uniwersytetu m.in. poprzez: możliwość corocznej waloryzacji czynszu; zapewnienie 
możliwości kontroli przedmiotu najmu; uregulowanie kwestii finansowych 
związanych z przeprowadzanymi remontami i adaptacjami przedmiotu najmu,  

- we wszystkich przypadkach przychody pokrywały w całości rzeczywiste koszty 
udostępniania nieruchomości, a stawki były waloryzowane zgodnie z zawartymi 
umowami,  

- we wszystkich przypadkach podatek od nieruchomości płacony był przez Uczelnię, 

- w przypadku jednej40 umowy najmu, Uczelnia zawarła ugodę z najemcą, ze 
względu na brak możliwości wykonania wejścia do lokalu od ulicy nie z winy 
najemcy, co zostało szczegółowo opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości, 

- w przypadku dziesięciu umów długoterminowych, w pięciu przypadkach cena 
najmu została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, w dwóch przypadkach 

                                                      
35 W latach 2014-2016 wskaźnik inflacji był ujemny lub wynosił 0,00%. 
36 Przy ul. św. Jadwigi 3/4 w celu wybudowania przez Gminę Wrocław ogólnodostępnego bulwaru spacerowo-
widokowego na tym terenie (budowa promenady na Wyspie Piaskowej); przy pl. Uniwersyteckim 1 (umowa 
z 2015 r. i 2017 r.) w celu pozyskania przez Fundację środków dla Uniwersytetu Wrocławskiego na remont 
stropu Auli Leopoldina; przy ul. Tramwajowej 2b w celu wykonania inwestycji Gminy Wrocław 
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych historycznego obszaru WUWA”.  
37 Przy ul. Kuźniczej 29b w celu realizacji projektu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
38 Dla ośmiu podmiotów. 
39 Umowy nr: [1] DGN-ZGB.007.2014.U.MSZ z dnia 21 sierpnia 2014 r., [2] DGN.ZGB.0008.2014.U.IH z dnia 
23 września 2014 r., [3] BU.n.084.2015.BB z dnia 26 sierpnia 2015 r., [4] DGN.ZGG.223.2.2015.JP z dnia 
31 marca 2015 r., i DGN.ZGG.223.4.2015 z dnia 23 lipca 2015 r., [5] DGN.ZGB.0010.2014.U.IH z dnia 2 marca 
2015 r., [6] DGN-ZGB.0016.2015.U.MSz. z dnia 18 grudnia 2015 r., [7] DGN.ZGG.223.3.2016 z dnia 24 marca 
2016 r, [8] DGN.223.10.2017 z dnia 8 września 2017 r., [9] DGN.223.4.2017 z dnia 14 marca 2017 r., 
[10] DGN.223.24.2017 z dnia 5 marca 2018 r., [11] DGN.223.0010.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., 
[12] FSW/WPAE/003/10/18 z dnia 19 października 2018 r., [13] FS/WPAE/003/10/17 z dnia 24 września 2017 r., 
[14] 100.WPAiE/14 , [15] FS/SOGG/005/10/16 z dnia 14 października 2016 r.  
40 Umowa nr DGN.ZGB.0010.2014.U.IH z dnia 2 marca 2015 r. 
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w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w jednym przypadku na 
podstawie obowiązującego na terenie Wrocławia zarządzenia Prezydenta 
Wrocławia nr 8600/10 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie zasad wydzierżawiania 
i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości zabudowane 
i niezabudowane Gminy Wrocław, oddawane w dzierżawę, na cele inne niż rolne41, 
w jednym przypadku stawkę najmu ustalono po konsultacji z rzeczoznawcą 
majątkowym (zaproponowana przez najemcę stawka czynszu 1,99 zł/m² została 
podwyższona do 2,40 zł/m²). 

W jednym przypadku jako podstawę wyliczenia stawki czynszu najmu przyjęto 
koszty zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody42. Do 
szacowania stawki nie były brane pod uwagę koszty dozoru, ubezpieczenia 
i sprzątania, ze względu na to, że w umowie koszty te zostały określone jako koszty, 
które bezpośrednio miał ponieść najemca. 

 (akta kontroli str. 1948-2434, 2696-2735; 2694) 

W badanym okresie, sporządzane były półroczne raporty z windykacji należności 
z tytułu umów najmu i dzierżawy, obejmujące numer niezapłaconej faktury, datę 
wystawienia faktury, ilość dni zwłoki, kwotę należności głównej oraz podjęte 
czynności windykacyjne. Należności wymagalne z tytułu oddania nieruchomości 
Uczelni w najem lub dzierżawę wyniosły 609,0 tys. zł na początek 2014 r., 
313,0 tys. zł na koniec 2014 r., 247,4 tys. zł na koniec 2015 r., 418,0 tys. zł na 
koniec 2016 r., 486,7 tys. zł na koniec 2017 r. oraz 403,3 tys. zł na koniec 2018 r.  

Według Kwestor, przyczyną wzrostu należności wymagalnych w 2017 r.  był wzrost 
zadłużenia jednego podmiotu. Umowa najmu została zawarta w 2009 r., natomiast 
zaległości w płatnościach powstały w 2016 r. i wzrastały w kolejnych latach. 
W związku z powyższym, z najemcą zostały przeprowadzone liczne rozmowy 
telefoniczne oraz wysyłano wezwania do zapłaty43. W dniu 29 marca 2017 r., na 
wniosek najemcy, zawarto ugodę w wyniku której zadłużenie44 rozłożono na 
miesięczne raty, po 10,0 tys. zł każda. W związku z tym, iż najemca nie wywiązał się 
z warunków zawartej ugody, podjęte zostały czynności mające na celu rozwiązanie 
umowy najmu oraz wyegzekwowanie niespłaconych należności na drodze sądowej. 
Na koniec 2018 r. należności wymagalne wynosiły 303,4 tys. zł, a sprawa została 
przekazana do Biura Radców Prawnych. W 2019 r. w powyższej sprawie zostały 
złożone dwa pozwy: na kwotę 165,2 tys. zł (kwota niespłacona z ugody) oraz na 
kwotę 135,7 tys. zł. (należności za rok 2017 bez odsetek). Ponadto do Biura 
Radców Prawnych skierowano wniosek o wystąpienie z pozwem z tytułu naliczonej 
noty odsetkowej na kwotę 2,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 40, 2762-2771) 

W zakresie poddanych szczegółowemu badaniu 15 umów najmu/dzierżawy, 
w ośmiu przypadkach należności wobec Uczelni były regulowane terminowo. 
W pięciu przypadkach opóźnienia w zapłacie należności wynosiły do kilku dni, 
w związku z czym nie wysyłano wezwań do zapłaty, a kontrahenci uiścili należności 
wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku pozostałych dwóch kontrahentów 
Uczelnia podejmowała następujące czynności:  

� Umowa nr DGN.ZGB.007.2014.U.MSZ - opóźnienia w płatnościach począwszy 
od 2014 r. skutkowały wysyłaniem wezwań do zapłaty, po których następowały 
wpłaty należności. Dla należności regulowanych po terminie wystawiano noty 

                                                      
41 Zgodnie z tabelą nr 10 Stawki netto opłat za grunt udostępniony z przeznaczeniem na zaplecze budowy, 
inwestycje liniowe (sieci energetyczne, wodociągowe, sanitarne, gazowe, telekomunikacyjne itp.). 
42 Umowa nr DGN.223.0010.2018.U.JP. 
43 W tym m.in. z dnia 3 listopada 2016 r., 12 grudnia 2016 r., 14 grudnia 2017 r., 16 lutego 2018 r., 2 marca 
2018 r. i 29 maja 2018 r. 
44 Łączna kwota zaległości na dzień podpisania ugody wynosiła 215 776,59 zł. - należność główna + odsetki. 
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odsetkowe. Według stanu na dzień 4 marca 2019 r. należności wymagalne 
wynosiły 36,9 tys. zł (zaległości za 2018 r.). Uniwersytet wyznaczył płatność 
w dwóch ratach, tj. do 31 marca 2019 r. kwotę 24,0 tys. zł oraz do 30 kwietnia 
2019 r. kwotę 12,9 tys. zł. Kwoty te zostały uiszczone. 

� Umowa nr DGN.ZGB.0010.2014.U.IH – Uniwersytet zdecydował się zawrzeć 
z kontrahentem ugodę z dnia 31 marca 2018 r., na mocy której ustalono, że 
rozliczenie zadłużenia najemcy nastąpi na zasadach kompensaty wzajemnych 
roszczeń. 

 (akta kontroli str. 1948-2693, 2695, 2762-2771) 

W latach 2014-2018 Uczelnia dla potrzeb jednostek uniwersyteckich wykorzystywała 
pięć samochodów osobowych, będących w dyspozycji Działu Transportu. Średnia 
roczna liczba kilometrów przejechanych przez jeden samochód wynosiła 
od 18 143 km do 29 564 km45.   

(akta kontroli str. 5444-5448) 

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

1. Uniwersytet zawarł w dniu 2 marca 2015 r. umowę najmu pomieszczeń po dawnej 
stolarni w budynku przy pl. Nankiera 1a we Wrocławiu, w sytuacji gdy nie posiadał 
formalnej zgody Gminy Wrocław na otwarcie wejścia do lokalu od ul. Szewskiej 35. 
Powyższe było działaniem nierzetelnym i skutkowało zwrotem poniesionych przez 
najemcę nakładów w wysokości 368,9 tys. zł brutto tytułem wykonanego przez niego 
remontu najmowanego lokalu.  
Umowa najmu przewidywała m.in., że najemca wykona roboty budowlane dotyczące 
adaptacji bramy wejściowej przy ul. Szewskiej na „pasaż przejściowy”, po 
uzgodnieniu z Działem Remontów i Inwestycji Zarządu Zasobu Komunalnego we 
Wrocławiu. 
Po uzyskaniu informacji od najemcy, że dla Gminy Wrocław najemca nie jest 
umocowany do prowadzenia rozmów, Uniwersytet wystąpił w dniu 9 marca 2016 r. 
do Prezydenta Wrocławia o umożliwienie dostępu do wynajmowanego lokalu 
poprzez przejście w bramie przy ul. Szewskiej 35 lub od ul. Nożowniczej. Uczelnia 
uzyskała informację, że Gmina Wrocław przeznaczyła nieruchomość położoną przy 
ulicy Szewskiej 35 do sprzedaży i z tego powodu nie może udzielić zgody na 
udostępnienie przejścia. 
W dniu 30 czerwca 2017 r. najemca złożył w Uczelni pismo informujące 
o niemożliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na brak 
możliwości wykonania wejścia do nieruchomości od ul. Szewskiej. W efekcie 
doprowadziło to do wypowiedzenia w dniu 21 sierpnia 2017 r. przez najemcę ww. 
umowy najmu. W uzasadnieniu najemca wskazał, że po rozpoczęciu remontu 
kamienicy położonej przy pl. Nankiera 1a i w zasadzie zlikwidowaniu wejścia do 
klubu od pl. Nankiera oraz braku możliwości uruchomienia wejścia od ul. Szewskiej 
i dodatkowego od ul. Nożowniczej (jak zakładała umowa najmu), nie ma możliwości 
kontynuowania w wynajmowanych pomieszczeniach założonej działalności 
gospodarczej. W dniu 10 października 2017 r. przedmiot najmu został przekazany 
Uczelni. W dniu 31 marca 2018 r. z najemcą zawarto ugodę, w wyniku której 
Uczelnia wydatkowała środki w kwocie 320,3 tys. zł brutto tytułem zwrotu kosztów 
wykonanego przez najemcę remontu lokalu. W ugodzie ustalono bowiem, że 
nakłady poniesione przez najemcę wyniosły 368,9 tys. zł brutto, a wysokość 
zadłużenia najemcy wobec Uczelni ustalono na kwotę 48,6 tys. zł.  

                                                      
45 Samochód o nr rejestracyjny DW094RX – średnia liczba kilometrów 29 564, samochód nr rejestracyjny 
DW974HJ – średnia liczba kilometrów 18 215 (użytkowany w latach 2014-2016 i I-IV 2017 r.), samochód 
nr rejestracyjny DWC1717 – średnia liczba kilometrów 18 143, samochód nr rejestracyjny DW4791E – liczba 
przejechanych kilometrów 844 (użytkowany w miesiącach II-V 2014), samochód nr rejestracyjny DW2F800 – 
średnia liczba kilometrów 21 900 (użytkowany od XII 2016 r.). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wyjaśniając przyczyny zawarcia umowy najmu, mimo braku formalnej zgody na 
adaptację bramy przy ul. Szewskiej 35, Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-
Gospodarczych wyjaśniła, że Uniwersytet ogłosił przetarg na wynajem 
nieruchomości przy pl. Nankiera 1a, ze względu na to, że otrzymał od Gminy 
Wrocław informację, że zgoda na adaptację bramy w budynku przy ul. Szewskiej 35 
będzie wyrażona dla przyszłego użytkownika (najemcy). Biorąc pod uwagę 
dotychczasową współpracę z Gminą Wrocław, nie przewidywano problemów 
z uzyskaniem przez najemcę odpowiednich uzgodnień. Z tego też powodu 
w umowie został zawarty wymóg ustalenia szczegółów technicznych bezpośrednio 
przez najemcę z Gminą Wrocław. Ze względu na fakt, że Gmina Wrocław 
zdecydowała o sprzedaży budynku położonego przy ulicy Szewskiej 35, zgoda nie 
została wyrażona. 
Uniwersytet podjął decyzję o zawarciu ugody z najemcą po przeanalizowaniu 
sytuacji, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności związane z tą sprawą. Wzięto pod 
uwagę fakt wycofania się Gminy Wrocław z obiecanej zgody na adaptację bramy, 
otrzymane pisma z kancelarii prawnej reprezentującej najemcę, możliwość 
długotrwałych procesów sądowych, których wyniku nie można było przewidzieć. 
Po przeanalizowaniu tych okoliczności podjęta została decyzja o podpisaniu ugody, 
w której Uczelnia zadbała o to, aby najemca uregulował należności wraz 
z odsetkami z tytułu zaległych płatności, jednocześnie zwracając najemcy 
poniesione przez niego nakłady, zaakceptowane przez Uczelnię. 

(akta kontroli str. 1948-2338, 2752-2761) 

2. Nierzetelnie przygotowano do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 
71, AM-4, obręb Dąbie we Wrocławiu. Stan prawny tej nieruchomości zawarty 
w ogłoszeniu o jej sprzedaży nie odpowiadał bowiem stanowi faktycznemu. Nie 
zawierał informacji o objęciu terenu tej działki decyzją nr 1444/15 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych historycznego obszaru WUWA polegające na budowie i przebudowie 
instalacji elektrotechnicznych, sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, budowie 
przyłącza wody dla budynku przedszkola nr 121, zagospodarowaniu terenów 
zielonych, przebudowie układu komunikacyjnego, wymianie nawierzchni w obrębie 
ulic Zygmunta Wróblewskiego, Tramwajowej, Edwarda Dembowskiego, Mikołaja 
Kopernika, Zielonego Dębu we Wrocławiu. Wzmianki o tej decyzji  nie  zawarto 
także w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości z dnia 
24 października 2016 r., zgodnie z którą Uczelnia zobowiązała się sprzedać działkę 
gruntu nr 71, AM-4, obręb Dąbie, o pow. 1919 m² przy ul. Tramwajowej 2b we 
Wrocławiu wraz z posadowionym na niej budynkiem. 

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych wyjaśnił, że 
w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży nieruchomości z dnia 
24 października 2016 r. kupujący zapewnił, że znany jest mu stan prawny 
i faktyczny nieruchomości. Stan ten odpowiadał zapisom ww. przedwstępnej 
warunkowej umowy sprzedaży oraz danym publicznie dostępnym, dotyczącym 
nieruchomości, figurującym w dniu 26 października 2016 r. w rejestrze 
prowadzonym przez Urząd Miejski Wrocławia wykazie pozwoleń na budowę 
wydanych w 2015 r. Z rozmów prowadzonych w trakcie procedury związanej ze 
zbywaniem nieruchomości pomiędzy kupującym, a Uniwersytetem wynikało, że 
kupujący posiada wiedzę o istnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę wydanym dla 
Gminy Wrocław i chce skonfrontować posiadane przez siebie dane z danymi 
posiadanymi przez Uniwersytet. 

NIK wskazuje, że przedmiotowych wyjaśnień Zastępcy Kanclerza nie potwierdza 
stanowisko kupującego, przedstawione w piśmie z dnia 27 listopada 2017 r., 
w którym podniesiono, że nabywcy nie przedstawiono rzeczywistego stanu 
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faktycznego nieruchomości. Ponadto, w ocenie NIK, to Uniwersytet jako sprzedający 
był zobowiązany do rzetelnego przedstawienia stanu nieruchomości w ogłoszeniu 
o przetargu, zaś rolą ewentualnego nabywcy nie jest poszukiwanie w publicznie 
dostępnych rejestrach informacji, które winny znaleźć się w ogłoszeniu o przetargu 
(w tym np. czy przedmiot transakcji jest w częściowej dyspozycji podmiotu 
trzeciego). W konsekwencji stwierdzonej nieprawidłowości, przedwstępna 
warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości została rozwiązana w związku 
z rezygnacją nabywcy. Koszty nieskutecznego postępowania w sprawie sprzedaży 
nieruchomości zamknęły się po stronie Uczelni kwotą nie mniejszą niż 10,5 tys. zł. 

(akta kontroli str. 5438-5443, 5872-5874, 5911-5920)                            

Uczelnia nabywała i zbywała nieruchomości w oparciu o ustalone procedury, a obrót 
ten podyktowany był jej potrzebami w tym zakresie. W przypadku wystąpienia 
zaległości z tytułu najmu lub dzierżawy, prowadzona była windykacja należności. 
Uczelnia rzetelnie prowadziła ewidencję nieruchomości będących w jej władaniu. 
Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności, który wyznaczono pracownikom był 
adekwatny do prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
nieruchomościami. Niemniej w kontrolowanym obszarze wystąpiły dwa przypadki 
nieprawidłowości dotyczące przygotowania do najmu i sprzedaży nieruchomości. 

 

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków na inwestycje, 
modernizacje i remonty majątku będącego we władaniu 
Uczelni 

2.1 Uczelnia sporządzała plany inwestycyjne i plany remontowe w oparciu o listy 
zapotrzebowań46. Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Rektora47, 
odpowiedzialnym za przygotowanie planów inwestycyjnych był Zastępca Kanclerza 
ds. Technicznych, a ich akceptacji dokonywali Kanclerz oraz Rektor. Plany 
remontów domów studenckich przygotowywał kierownik Działu Spraw Studenckich, 
a akceptował je Rektor. Zarządzeniem Rektora z dnia 10 kwietnia 2018 r.48 
wprowadzone zostały zasady konstruowania planu zadań inwestycyjnych 
i remontowych, które przewidywały wieloletnie (obejmujące dany rok i dwa kolejne 
lata), jak i roczne planowanie inwestycji i remontów. Zarządzenie miało 
zastosowanie do planów sporządzanych od 2019 r. i wskazywało, że wyboru zadań 
podlegających włączeniu do wieloletniego planu zadań będzie dokonywał Kanclerz 
w porozumieniu z Prorektorem ds. finansów i rozwoju, po zasięgnięciu opinii 
senackiej Komisji ds. inwestycji i majątku, spośród listy potrzeb inwestycyjnych 
i remontowych, na podstawie kryteriów celowości, oszczędności i efektywności, 
biorąc pod uwagę potrzeby Uczelni.  

Jak wskazał Zastępca Kanclerza ds. Technicznych, wybór zadań remontowych 
i inwestycyjnych do realizacji uzależniony był od wysokości środków finansowych 
przeznaczonych przez Uczelnię na ich wykonanie, zgłaszanych przez użytkowników 
obiektów potrzeb, których celem była poprawa prowadzenia procesów 
dydaktycznych i badań naukowych, oceny stopnia pilności wykonania zadań 
(wynikających z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów). Zgodnie 
z informacją kierownika Działu Spraw Studenckich, podstawą do sporządzenia 
planów remontów i inwestycji w domach studenckich była wiedza na ich temat 

                                                      
46 Opracowywane przez Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów.  
47 Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu, 
zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie planowania zamówień publicznych 
w Uniwersytecie Wrocławskim (obowiązujące do 30 grudnia 2016 r.) oraz Nr 124/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim.  
48 Nr 38/2018. 
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pochodząca z okresowych kontroli stanu technicznego oraz obserwacji i wiedzy 
kierowników obiektów, z uwzględnieniem pilności potrzeb oraz źródła finansowania.  

(akta kontroli str. 301-306, 320-324, 4521-4523, 4529-4782)  

Zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi, zatwierdzonymi w każdym roku przez 
Senat Uczelni49, wartość środków finansowych zaplanowanych na koszty remontów 
budynków i lokali oraz nakłady inwestycyjne (wraz z nakładami na urządzenia 
techniczne i maszyny, środki transportu i inne) wyniosła odpowiednio: 
25 844,3 tys. zł w 2014 r., 26 241,0 tys. zł w 2015 r., 34 377,9 tys. zł w 2016 r., 
42 197,8 tys. zł w 2017 r. i 48 837,3 tys. zł w 2018 r. (wzrost planowanych środków 
na prace remontowo-inwestycyjne pomiędzy rokiem 2014 a 2018 o 89%). Odrębnie 
w planach rzeczowo-finansowych prezentowane były środki przeznaczone na 
remonty i inwestycje w domach studenckich, których prognozowana wartość 
w poszczególnych latach wynosiła: 5 080,0 tys. zł w 2014 r., 2 500,0 tys. zł 
w 2015 r., 4 460,0 tys. zł w 2016 r., 4 000,0 tys. zł w 2017 r., 13 000,0 tys. zł 
w 2018 r. 

(akta kontroli str. 4483-4520, 4524-4528) 

Uniwersytet podejmował działania, aby zapewnić pełne funkcjonowanie Biblioteki 
Głównej wyłącznie w nowym budynku przy ul. Joliot-Curie. Według stanu na dzień 
18 lutego 2019 r. do przeniesienia pozostały książki znajdujące się w budynku przy 
ul. Szajnochy.  

Uniwersytet występował od 2010 r. z wnioskami do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. „Wyposażenie Budynku 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” (wartość kosztorysowa 
wyposażenia została określona na kwotę 39 253,0 tys. zł). Ogółem złożono dziewięć 
wniosków, przy czym wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Uniwersytet 
z własnych środków wyposażył w regały jezdne największy magazyn w nowym 
budynku Biblioteki oraz doposażył w regały i stoły pomieszczenia przeznaczone na 
przyszłe: Czytelnię Główną, Czytelnię Śląską i Wypożyczalnię, wygospodarowując 
na ten cel kwotę 13 215,1 tys. zł50. Nowy budynek Biblioteki był potencjalnie 
przygotowany na przyjęcie książek z budynku przy ul. Szajnochy. Przeprowadzenie 
oraz umożliwienie korzystania ze zbiorów nadal wymagało jednak dużych nakładów 
ze strony Uniwersytetu (konserwacja książek, transport). W 2019 r. Uniwersytet 
ponownie wystąpił z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadań związanych 
z przeniesieniem zbiorów. W ocenie Rektora realnym terminem przeprowadzenia 
książek i opuszczenia budynku przy ul. Szajnochy jest koniec I półrocza 2020 r.   

(akta kontroli str.1211a-1370, 1379-1501, 1769) 

2.2 Uczelnia corocznie wydatkowała środki finansowe na działania i zakupy 
inwestycyjne51, których wartość od roku 2015 sukcesywnie rosła rok do roku (ze 
zmienną dynamiką wzrostu). W latach 2014-2018 na ww. cele Uczelnia wydała 
łącznie 145 185,4 tys. zł, w tym: w 2014 r. - 30 712,9 tys. zł, w 2015 r. -
22 683,8 tys. zł (o 26,14% mniej niż w roku poprzedzającym), w 2016 r. - 
26 376,3 tys. zł (o 16,28% więcej niż w roku poprzednim), w 2017 r. - 
27 084,1 tys. zł (2,68% więcej niż w roku poprzednim) oraz w 2018 r. -  
38 328,3 tys. zł (41,52% więcej niż w roku poprzednim). Wydatki inwestycyjne 
stanowiły od 5,11% do 8,05% ogólnych wydatków Uczelni52.  

(akta kontroli str. 4989-5001) 

                                                      
49 Uchwała Nr 78/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uchwała Nr 101/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwała 
Nr 102/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwała Nr 91/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r., uchwała Nr 69/2018 
z dnia 20 czerwca 2018 r. 
50 Według stanu na 21 lutego 2019 r. 
51 Zakupy inwestycyjne obejmujące zakupy środków trwałych, od których dokonywano odpisów 
amortyzacyjnych. 
52 W 2014 r.: 7,42%, w 2015 r.: 5,11%, w 2016 r.: 6,01%, w 2017 r.: 5,98%, w 2018 r.: 8,05%. 
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2.2.1. Szczegółowej analizie poddano dwa zadania inwestycyjne (spośród 48 zadań 
inwestycyjnych o największej wartości53), jedno pod nazwą „Kompleksowa 
przebudowa budynku i modernizacja pomieszczeń Instytutu Nauk Geologicznych 
przy ul. Cybulskiego 30-34 oraz wykonanie częściowego remontu obiektu” 
(dalej: „inwestycja przy ul. Cybulskiego”), zrealizowane w latach 2015-2017 
o wartości kosztorysowej 8 664,6 tys. zł oraz drugie pod nazwą: „Przebudowa 
wejścia do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego w skrzydle 
południowym wraz z budową nowej portierni oraz montażem podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych wraz z wykonaniem i montażem obudowy z autorskiego szkła” 
(dalej: „inwestycja w Gmachu Głównym – skrzydło południowe”), realizowane 
w latach 2017-2019 o wartości kosztorysowej 1 543,2 tys. zł, którego stopień 
zaangażowania rzeczowego na koniec 2018 r. wynosił 67%.   

W obydwu przypadkach wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu 
nieograniczonego. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) 
dotyczące ww. inwestycji opracowane zostały zgodnie z wymogami art. 36 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych54 (dalej: „Pzp”). Ogłoszenia 
o zamówieniu oraz o udzieleniu zamówień zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Uczelni i w Biuletynie Zamówień Publicznych55. Ogłoszenie 
o zamówieniu dotyczące inwestycji przy ul. Cybulskiego było modyfikowane 
pięciokrotnie i każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Uczelni 
i w Biuletynie Zamówień Publicznych56.   

W przypadku inwestycji przy ul. Cybulskiego dokonano wyboru najkorzystniejszej 
oferty przedstawionej przez oferentów, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny57. 
W toku postępowania przetargowego wpłynęło 12 ofert, przy czym dwie zostały 
odrzucone, gdyż nie odpowiadały treści SIWZ. Jeden z podmiotów, którego oferta 
została odrzucona wniósł odwołanie, które Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła, a 
Uczelnia zawarła umowę z wybranym oferentem. Inwestycja została częściowo 
sfinansowana z dotacji celowej udzielonej Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w kwocie łącznej: 8 150,5 tys.  zł.58   

Przy postępowaniu dotyczącym realizacji inwestycji w Gmachu Głównym – skrzydło 
południowe wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez konsorcjum firm, która 
o 572,1 tys. zł przekraczała zakładany budżet (971,1 tys. zł). Komisja przetargowa 
dokonała wyboru oferty na realizację tej inwestycji po otrzymaniu informacji 
o zapewnieniu środków finansowych na ten cel. Inwestycja została częściowo 
sfinansowana z dotacji celowej udzielonej Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w kwocie łącznej: 971,1 tys. zł.59   

(akta kontroli str. 3742-3773, 3829-3968, 4039-4212, 4802-4804) 

Na realizację ww. inwestycji Senat Uniwersytetu wyraził zgodę podejmując 
stosowne uchwały60, zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz 

                                                      
53 Realizowanych w latach 2014-2018 w wartości łącznej: 47 270 054,21 zł. 
54 Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. 
55 Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 oraz art. 95 Pzp. Inwestycja przy ul. Cybulskiego - ogłoszenie o zamówieniu: 
12 maja 2015 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 13 sierpnia 2015 r. Inwestycja w Gmachu Głównym - 
ogłoszenie o zamówieniu: 16 października 2017 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 19 stycznia 2018 r.    
56 Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 3 Prawa zamówień publicznych 
57 Uwzględniającymi proponowaną cenę, okres rękojmi i gwarancji na roboty oraz termin realizacji robót.   
58 Umowa Nr 1411 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
pn.: „Kompleksowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu 
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. wraz z aneksami 
59 Umowa Nr 1711 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: ”Budowa 
nowej portierni wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych w skrzydle południowym Gmachu 
Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu” z dnia 27 czerwca 2017 r. 
wraz z aneksami: nr 1 z dnia 13 października 2017 r., nr 2 z 27 kwietnia 2018 r. i nr 3 z 27 września 2018 r. 
60 Inwestycja przy ul. Cybulskiego – uchwała nr 31/2013 z dnia 27 lutego 2013 r., Inwestycja w Gmachu 
Głównym – skrzydło południowe – uchwała nr 19/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. oraz 37/2016 z dnia 24 lutego 
2016 r.  
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zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów 
realizacji inwestycji uczelni publicznej61.  

(akta kontroli str. 4476-4477) 

2.2.2. Szczegółową analizą objęto trzy postępowania, w wyniku których dokonano 
zakupów środków trwałych na łączną kwotę 8 020,6 tys. zł, tj.: 

[1] BZP.2420.21.2016.BO – postępowanie na dostawę magnetometru typu SQUID 
pracującego w zakresie temperatur 1.8-400K, polu magnetycznym o natężeniu                     
-7-+7T, z zamkniętym obiegiem helu, przeprowadzono w trybie ustawy Pzp – 
przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia określono w dniu 20 października 
2016 r. na kwotę 3 333,3 tys. zł (798,4 tys. euro). Ogłoszenie o zamówieniu 
zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie 
internetowej Uczelni oraz w siedzibie zamawiającego. Wpłynęły dwie oferty. Jedna 
oferta została odrzucona jako niezgodna z ustawą. Kryterium oceny ofert stanowiła 
cena – 60%, termin realizacji zamówienia – 20% oraz okres gwarancji i rękojmi – 
20%. Zamówienie zostało udzielone w umowie nr WCH.2420.10.2017.HS z dnia 
13 marca 2017 r. za wynagrodzeniem 4 099,6 tys. zł brutto (3 333,0 tys. zł netto). 
Magnetometr został dostarczony w dniu 22 września 2017 r. Przeprowadzone 
w dniu 24 maja 2019 r. oględziny wykazały, że zakupiony aparat znajdował się 
w LW-2 Laboratorium Magnetochemii i był użytkowany. 

(akta kontroli str. 5947-5612) 

[2] BZP.2410.7.2017.BD – postępowanie na dostawę i instalację fabrycznie nowego  
spektrometru mas z chromatografem gazowym do pomiarów stężenia i stosunków 
izotopowych węgla, wodoru, tlenu i azotu w opcji z analizatorem próbek ciekłych 
wraz z przeszkoleniem użytkownika w zakresie obsługi, przeprowadzono w trybie 
ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia określono w dniu 
26 czerwca 2017 r. na kwotę 1 219,5 tys. zł (292,1 tys. euro). Ogłoszenie 
o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie 
internetowej Uczelni oraz w siedzibie zamawiającego. Wpłynęła jedna oferta. 
Kryterium oceny ofert stanowiła cena – 60%, okres gwarancji – 30% oraz termin 
wykonania zamówienia – 10%. Zamówienie zostało udzielone w umowie 
nr WNZKŚ.00031.D.2017.JR z dnia 26 października 2017 r. za wynagrodzeniem 
1 489,5 tys. zł brutto (1 211,0 tys. zł netto). Spektrometr został dostarczony w dniu 
8 grudnia 2017 r. Przeprowadzone w dniu 23 maja 2019 r. oględziny wykazały, że 
zakupiony aparat znajdował się w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii 
i Gospodarki Środowiskiem Instytutu Nauk Geologicznych i był użytkowany. 

(akta kontroli str. 5664-5699) 

[3] BZP.2410.5.2018.BD – postępowanie na dostawę, instalację i uruchomienie 
fabrycznie nowego elektronowego mikroskopu skaningowego z dodatkowymi 
modułami wraz ze szkoleniem podstawowym i aplikacyjnym użytkownika w zakresie 
obsługi, przeprowadzono w trybie ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. Wartość 
zamówienia określono w dniu 23 marca 2018 r. na kwotę 1 829,3 tys. zł 
(424,3 tys. euro)62. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Uczelni oraz w siedzibie 
zamawiającego. Wpłynęła jedna oferta. Kryterium oceny ofert stanowiła cena – 
40%, oraz pięć dodatkowych cech. Zamówienie zostało udzielone w umowie 
nr WNZKŚ.0017.D.2018.AP z dnia 18 sierpnia 2018 r. za wynagrodzeniem 
2 431,5 tys. zł brutto (1.976,8 tys. zł netto). Mikroskop został dostarczony w dniu 
13 grudnia 2018 r. Przeprowadzone w dniu 23 maja 2019 r. oględziny wykazały, że 
zakupiony aparat znajdował się w Zakładzie Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk 
Geologicznych i był użytkowany. 

 (akta kontroli str. 5700-5751) 

                                                      
61 Dz.U. Nr 179, poz. 1068. 
62 Zamówienie stanowiło część zamówienia o wartości 4.220,5 tys. zł (978,8 tys. euro). 
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2.3 W badanym okresie, w planowanym terminie nie zakończono 19 inwestycji 
i modernizacji, natomiast opóźnienie w stosunku do planowanego zakończenia 
wyniosło od 4 do 313 dni.  

W przypadku 16 zadań inwestycyjnych terminy realizacji zostały zmienione 
w drodze podpisania aneksów do umów, przy czym i tak nie zostały dochowane 
w czterech przypadkach, a Uczelnia naliczyła kary umowne. Według Zastępcy 
Kanclerza ds. Technicznych, zmiany terminów wynikały m.in. z konieczności zmiany 
dokumentacji projektowej, wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych, 
większych ilości kluczowych robót koniecznych do wykonania, niż podane 
w przedmiarze, niezapewnienia przez wykonawcę odpowiedniej liczby pracowników 
bądź dostaw materiałów. W pozostałych trzech przypadkach opóźnienie nastąpiło 
wyłącznie z winy wykonawców, a Uczelnia naliczyła kary umowne. Zgodnie 
z wyjaśnieniami Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych, opóźnienia były 
spowodowane brakiem terminowych płatności dla podwykonawców i dostawców, 
opóźnionym przystąpieniem do realizacji robót oraz niewystarczającym tempem 
realizacji robót. Łączna wartość naliczonych kar umownych dla wykonawców za 
nieterminowe zrealizowanie analizowanych inwestycji wyniosła: 709,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 4467-4469, 4782-4801) 

W przypadku dwóch analizowanych inwestycji termin realizacji umowy, 
w odniesieniu do pierwotnie określonego, wydłużono o 112 i 313 dni: 

� W zakresie inwestycji przy ul. Cybulskiego, zakres robót był zmieniany 
pięciokrotnie, natomiast termin realizacji inwestycji przedłużano czterokrotnie. 
Podstawę aneksów do umowy, we wszystkich przypadkach stanowiły protokoły 
konieczności. Wprowadzone zmiany znajdowały podstawy w treści umowy 
podstawowej i uwzględniały przesłanki zmiany umowy przewidziane w art. 144 
ust. 1 ustawy Pzp. Wydłużenie terminu realizacji umowy z 273 dni do 385 dni, tj. 
o 112 dni, nie zapewniło realizacji zadania w wyznaczonym czasie. Ostatecznie 
opóźnienie w realizacji umowy wyniosło 36 dni, a wykonawcy naliczono karę 
umowną w wysokości 285,9 tys. zł, która została skompensowana z płatnością 
zobowiązania wynikającą z ostatniej faktury wystawionej przez tego wykonawcę.  

 (akta kontroli str. 4783, 4213-4262) 

� W zakresie inwestycji w Gmachu Głównym – skrzydło południowe, zakres 
realizowanych prac oraz termin zakończenia zmieniane były czterokrotnie. 
Każdorazowo podpisywane były aneksy do umowy, których podstawę stanowiły 
protokoły konieczności. Termin realizacji inwestycji został wydłużony w sumie 
o 313 dni w stosunku do pierwotnie określonego. Zmiany wprowadzone aneksami 
miały podstawy w treści umowy podstawowej i uwzględniały warunki zmiany 
postanowień zawartej umowy przewidziane w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

 (akta kontroli str. 4784, 3774-3819) 

2.4 Oględziny dwóch badanych zadań inwestycyjnych wykazały, że:  

[1] Inwestycja przy ul. Cybulskiego  została zakończona w październiku 2016 r. 
i obejmowała między innymi roboty budowlane na pierwszym i częściowo trzecim 
piętrze budynku, przebudowę i remont dachu nad skrzydłem V, remont elewacji, 
remont klatek schodowych, wykonanie wentylacji całości piwnic, roboty elektryczne, 
elektryczne niskoprądowe (system sygnalizacji pożarowej, system sygnalizacji 
włamania i kontroli dostępu, sieć teleinformatyczna), roboty sanitarne, roboty 
wentylacyjne (wykonanie wentylacji i klimatyzacji), budowę szybu windowego 
z montażem dźwigu osobowego. W wyremontowanych częściach budynku 
(na pierwszym i trzecim piętrze) mieściły się głównie pomieszczenia naukowo-
badawcze, w tym: pracownie badawcze, dydaktyczne, laboratoria, sala seminaryjna, 
komputerowa, pomieszczenia biblioteczne, na poddaszu budynku zlokalizowano 
wentylatornię. Winda w budynku funkcjonowała.  
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[2] Inwestycja w Gmachu Głównym – skrzydło południowe była w trakcie realizacji. 
Zainstalowany został m.in. podnośnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
metalowy szkielet konstrukcji portierni z konstrukcją jezdną wysuwającą drzwi. 

(akta kontroli str. 5657-5677) 

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

 

Uczelnia sporządzała plany inwestycyjne i plany remontowe w oparciu o listy 
zapotrzebowań, spośród których wybierano zadania do realizacji, biorąc pod uwagę 
możliwości finansowe, stan pilności wykonania prac czy potrzeby dydaktyczne. 
Środki finansowe w rocznych planach rzeczowo-finansowych z roku na rok 
prognozowane były w wyższych wartościach.  Wystąpiły przypadki niezrealizowania 
zadań w terminach przewidzianych w pierwotnych umowach. W uzasadnionych 
okolicznościach podpisywano stosowne aneksy prolongujące terminy, a 
w sytuacjach przekroczenia wskazanego terminu wykonania prac naliczano kary 
umowne. Zrealizowane zakupy inwestycyjne były wykorzystywane w działalności 
Uczelni. 

 

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

3.1   W latach 2014-2018 wzrosły środki zaplanowane na działania remontowo-
inwestycyjne z kwoty 17 030,2 tys. zł w 2014 r. do kwoty 27 137,2 tys. zł w 2018 r.63, 
przy czym plany te jedynie częściowo pokrywały potrzeby Uczelni wynikające z list 
zapotrzebowań (11,6% do 44,3%).   

  (akta kontroli str. 4529-4782) 

W latach 2014-2018 Uczelnia wybudowała jeden obiekt (w 2014 r.) – Budynek 
Centrum Informacji i Monitoringu64, o pow. 120,8 m², trzy obiekty zostały poddane 
remontowi generalnemu (lata 2017-2018): wykonano remont szaletu w Ogrodzie 
Botanicznym65 (pow. 16,4 m²), natomiast dwa obiekty były w trakcie remontów - 
budynek Instytutu Historycznego66 o pow. 5 855,7 m² oraz Collegium 
Antropologicum67 o pow. 3 347,6 m².  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., 60 obiektów należących do Uczelni 
(o łącznej powierzchni 197 768,19 m²) zakwalifikowano jako niewymagające 
nakładów budowlanych, 30 obiektów (powierzchnia łączna 59 239,73 m²) wymagało 
remontów, jeden obiekt (o powierzchni 7 522,59 m²) wymagał nakładów 
inwestycyjnych, cztery obiekty (o łącznej powierzchni 1 271,00 m²) nie nadawały się 
do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i nie były użytkowane68.  

(akta kontroli str. 5003-5014) 

W przypadku dwóch obiektów wymagających remontów: pomieszczenie po 
drukarni, pl. Solny 12 we Wrocławiu, oraz budynek Kulturoznawstwa - Archiwum 
Uniwersyteckie, ul. Szewska 50/51 we Wrocławiu, zostały wydane decyzje przez 

                                                      
63 Środki zaplanowane na zadania remontowe i inwestycyjne wynikające z Planów kształtowały się następująco: 
w 2014 r. – 17 030 239,31 zł (87 zadań), w 2015 r. – 19 290 587,19 zł (93 zadania), w 2016 r. – 32 207 855,87 zł 
(92 zadania), w 2017 r. – 24 498 064,86 zł (129 zadań), w 2018 r. – 27 137 241,73 zł (105 zadań) 
64 Wrocław, ul. Szczytnicka 27a. 
65 Wrocław, ul. Sienkiewicza 23. 
66 Wrocław, ul. Szewska 49.  
67 Wrocław, ul. Kuźnicza 35. 
68 Wydział Chemii – Audytorium (stare), Wrocław ul. Joliot-Curie 14, Szklarnia Australia w Ogrodzie 
Botanicznym, Wrocław ul. Sienkiewicza 23, Instytut Astronomiczny – Pałac w Białkowie, budynek mieszkalny 
w Parku dendrologicznym w Wojsławicach. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego69 oraz przez PINB70, 
nakazujące wykonanie określonych prac w wyznaczonym terminie. Zalecenia 
dotyczące budynku przy ul. Szewskiej 50/51 zostały zrealizowane, natomiast 
wytyczne dla budynku przy pl. Solnym 12 zrealizowano częściowo, o czym szerzej 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5017-5042, 5084-5116, 5128-5129, 5137-5145) 

3.2 Obiekty budowlane poddawane były obowiązkowym (okresowym, tj. raz na rok, 
dwa razy do roku w terminach do 31 maja i 30 listopada oraz raz na pięć lat) 
przeglądom oceny stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego, 
poza budynkami zlokalizowanymi na terenie arboretum w Wojsławicach na 
działkach o numerach: 31/8, 31/9, 31/11, 31/18, o czym szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

Analiza protokołów okresowej kontroli stanu technicznej sprawności (dalej: protokoły 
okresowej kontroli) 15 obiektów budowlanych należących do Uczelni71, wykazała, że  
w szczególności zawierały one oceny stanu sprawności technicznej elementów 
obiektów ze wskazaniem stopnia pilności wykonania remontu oraz technicznego 
zużycia obiektu, określonego w procentach. W przedmiotowych protokołach 
określono m.in. procent zużycia obiektów, który zgodnie z dokumentacją z 2018 r. 
wynosił od 3,9% do 15,89% dla nieruchomości uznanych za niewymagające 
nakładów budowlanych, od 23,29% do 35,03% dla obiektów zakwalifikowanych jako 
wymagające nakładów remontowych bądź inwestycyjnych oraz dla obiektów 
nienadających się do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zużycie 
wynosiło od 32,59% do 92,06%.  

W przypadku ośmiu obiektów72 zalecenia wynikające z przeprowadzonych 
okresowych kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych nie zostały 
zrealizowane bądź były realizowane w odległych terminach,  o czym szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5118-5176, 5275-5436) 

                                                      
69 Decyzja nr 3412/09 z dnia 01.06.2009 r. zmieniona decyzją nr 64/10 z dnia 30.12.2009 r. i nr 751/12 z dnia 
06.02.2012 r., nakazująca: zapewnienie właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów i podłóg 
w czterech pomieszczeniach dydaktycznych i na ciągach komunikacyjnych budynku ul. Szewska 50, 
doprowadzenie do: gładkości i łatwozmywalności podłóg i ścian do wysokości 2 m, czystości ścian i sufitów, 
dobrego stanu stolarki okiennej i drzwiowej, stanu pełnej sprawności instalacji i urządzeń sanitarnych – termin 
wykonania: 31.12.2010 r. oraz zapewnienie właściwego stanu sanitarno-technicznego stolarki okiennej od strony 
podwórza w budynku ul. Szewska 50 – termin wykonania: 31.12.2014 r. 
70 Decyzja nr 143/2013 z dnia 18.01.2013 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z decyzji Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 515/2013 z dnia 05.04.2013 r. oraz nr 562/2015 z dnia 
12.05.2015 r. nakazująca m.in.: zabezpieczenie gzymsów, usunięcie elementów niestabilnych – do 
31.12.2013 r., naprawę dachu i stropu – do 31.12.2018 r., wymianę obróbek blacharskich, rynien, odgrzybianie, 
naprawę tynków wewnętrznych, posadzek, schodów, wykonanie tynków zewnętrznych, naprawę wentylacji 
i instalacji c.o. oraz wod.-kan., naprawę detali architektonicznych budynku – do 31.12.2018 r.   
71 W tym siedem obiektów zakwalifikowanych jako niewymagające nakładów, tj.: Biblioteka Uniwersytecka 
(Wrocław, ul. Joliot-Curie 12), Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii (Wrocław, ul. Joliot-Curie 14a), 
Instytut Informatyki (Wrocław, ul. Joliot Curie 15), Dom Studencki „Dwudziestolatka” (Wrocław, ul. Piastowska 1), 
Instytut Historii Sztuki (Wrocław, ul. Szewska 36), Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, bud. „D” (Wrocław, 
ul. Uniwersytecka 7/10), Instytut Politologii (Wrocław, ul. Koszarowa 3/2,3), cztery obiekty zakwalifikowane jako 
wymagające remontów, tj.: Instytut Archeologii (Wrocław, ul. Szewska 48), Instytut Historyczny (Wrocław, ul. 
Szewska 49), IFD, IFT, ING+Rotunda (Wrocław, ul. M.Borna 9/ ul. Cybulskiego 38), Instytut Pedagogiki 
i Psychologii (Wrocław, ul. Dawida 1), jeden obiekt wymagający nakładów inwestycyjnych - Dom Studencki 
„Kredka” (Wrocław, ul. Grunwaldzka 69) oraz trzy obiekty nienadające się do eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny: Wydział Chemii Audytorium – Stare (Wrocław, ul. Joliot-Curie 14), Pałac – Instytut Astronomiczny 
(Białków), Ogród Botaniczny – Szklarnia Australia (Wrocław, ul. Sienkiewicza 23) - według stanu na XII 2018 r., 
o największej powierzchni, protokoły z lat 2014-2015 oraz 2018. 
72 1/ Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, bud „D”, Wrocław, ul. Uniwersytecka 7/10, 2/Instytut Politologii, 
Wrocław, ul. Koszarowa 3/2,3 - zalecenia dotyczyły m.in.: usunięcia przyczyn zawilgoceń i nowych tynków-
piwnica-pomieszczenia techniczne, ujęte w protokole okresowej kontroli z maja 2014 r. i z listopada 2018 r., 
3/Instytut Archeologii, Wrocław, ul. Szewska 48, 4/Instytut Historyczny, Wrocław, ul. Szewska 49, 5/Budynki IFT, 
IFD, ING+ROTUNDA, Wrocław, ul. M.Borna 9/ ul. Cybulskiego 38, 6/Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wrocław, 
ul. Dawida 1, 7/Dom Studencki „Dwudziestolatka”, Wrocław, ul. Piastowska 1, 8/ Dom Studencki „Kredka”, 
Wrocław, ul. Grunwaldzka 69. 
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Oględziny siedmiu obiektów należących do Uczelni, w tym trzech wyłączonych 
z eksploatacji73, jednego domu studenckiego74 oraz trzech obiektów dydaktyczno-
badawczych75 wykazały, że obiekty wyłączone z eksploatacji były zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych oraz chronione systemem alarmowym lub 
monitorowane. Dom studencki był w trakcie remontu (dostosowanie klatek 
schodowych do przepisów przeciwpożarowych), części nieremontowane były 
w poprawnym stanie estetycznym, w niektórych pomieszczeniach stwierdzono 
spękania, złuszczenia i zabrudzenia powłok malarskich, na jednej z klatek 
schodowych na płycie tarasu, na której opiera się witryna – doświetlenie klatki 
schodowej – widoczne były zawilgocenia. Budowa jednego z obiektów badawczo-
dydaktycznych76 została ukończona w 2013 r., jego stan techniczny i estetyczny był 
poprawny. Jeden z obiektów77 został poddany szerokim pracom remontowym 
w części budynku i w tym zakresie jego stan techniczny i estetyczny nie budził 
zastrzeżeń, natomiast nieremontowana część budynku była mocno 
wyeksploatowana (ściany ze spękaniami i zabrudzenia powłok malarskich). Jeden 
z budynków dydaktycznych był obiektem zabytkowym78 i znajdował się w złym 
stanie technicznym i estetycznym zarówno wewnątrz jak i na zewnętrz (elewacja). 
Przeprowadzona w tym obiekcie w czerwcu 2018 r. okresowa (roczna) kontrola 
stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego  wykazała  zużycie obiektu na 
poziomie 39,07% oraz konieczność wykonania dla całości budynku 
m.in. następujących prac: wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji 
elektrycznej i wodociągowej, renowacja zużytych elementów schodów, naprawy 
tynków, odnowienie powłok malarskich, renowacja elewacji. 

     (akta kontroli str. 5602-5674, 5678-5698) 

W badanym okresie prowadzone były książki obiektów budowlanych (dalej: „KOB” 
lub „książka”). Badanie 16 KOB79 wykazało, że sześć z nich nie zawierało 
kompletnych zapisów oraz danych, o których mowa w §1 i § 5 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego80 (dalej: „rozporządzenie w sprawie KOB”), o czym szerzej w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 5178-5274, 5430-5436) 

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego sprawdzono w pięciu nieruchomościach, 
tj. DS „Kredka”, budynku dydaktycznym przy pl. Maksa Borna 9, budynku 
dydaktycznym przy ul. Cybulskiego 30-34, budynku katedry Biologii Człowieka przy 
ul. Kuźniczej 25 oraz Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy 
ul. Joliot-Curie 14a. Kontrolę doraźną w tym zakresie przeprowadziła w kwietniu 
2019 r., na zlecenie NIK81, Państwowa Straż Pożarna (dalej:  PSP). W wyniku 

                                                      
73 Pomieszczenia po drukarni – Wrocław, pl. Solny 12, Audytorium stare  Wydziału Chemii – Wrocław, ul. Joliot-
Curie 14, Dom Naukowca Hotel Zaułek – Wrocław, ul. Garbary 11. 
74 DS Kredka – Wrocław, ul. Grunwaldzka 69. 
75 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii – Wrocław, ul. Joliot-Curie 14a, Katedra Biologii Człowieka – 
Wrocław, ul. Kuźnicza 35, Budynki – Wrocław, ul. Cybulskiego nr 30-34.  
76 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii – Wrocław, ul. Joliot-Curie 14a. 
77 Budynki – Wrocław, ul. Cybulskiego nr 30-34. 
78 Katedra Biologii Człowieka – Wrocław, ul. Kuźnicza 35. 
79 prowadzonych dla następujących obiektów: Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław, ul. Joliot-Curie 12, Kompleks 
Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii, Wrocław, ul. Joliot-Curie 14a, Instytut Informatyki, Wrocław, ul. Joliot-
Curie 15, Dom Studencki „Dwudziestolatka”, Wrocław, ul. Piastowska 1, Instytut Historii Sztuki, Wrocław, 
ul. Szewska 36, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, bud. „D”, Wrocław, ul. Uniwersytecka 7/10, Instytut 
Politologii, Wrocław, ul. Koszarowa 3/2,3, Instytut Archeologii, Wrocław, ul. Szewska 48, Instytut Historyczny, 
Wrocław, ul. Szewska 49, Instytut Fizyki, Instytut Geologii, Rotunda, Wrocław, ul. M. Borna 9, Pawilon 
Dydaktyczny IFD, Wrocław, ul. Cybulskiego 30, Instytut Pedagogiki I Psychologii, Wrocław, ul. Dawida 1, Dom 
Studencki „Kredka”, Wrocław, ul. Grunwaldzka 69, Wydział Chemii Audytorium – Stare, Wrocław, ul. Joliot 
Curie 14, Ogród Botaniczny – Szklarnia Australia, Wrocław, ul. Sienkiewicza 23, Pałac – Instytut Astronomiczny, 
Białków. 
80 Dz.U. Nr 120, poz. 1134. 
81 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK. 
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przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP odstępstwa od 
obowiązujących przepisów stwierdzono we wszystkich pięciu budynkach: 

� DS „Kredka” – polegające m.in. na: [1] przekroczeniu o ponad 100% długości 
dojścia (220m) ewakuacyjnego od określonej w przepisach techniczno-
budowlanych, [2] braku pożarowego wydzielenia holu, na który wychodzi się z klatek 
schodowych, [3] braku pożarowego wydzielenia w sposób określony w przepisach 
techniczno-budowlanych, ewakuacyjnych klatek schodowych oraz przedsionków 
budynku wysokościowego (obudowa z luksferów oraz drzwi bezklasowe), [4] braku 
zabezpieczenia pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymianiem 
w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, [5] braku windy dla ekip 
ratowniczych, [6] braku wymaganej klasy odporności ogniowej EI30 drzwi, 
[7] nieścisłościach i brakach w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

� budynku dydaktycznym przy pl. Maksa Borna 9 – polegające m.in. na: 
[1] brakach w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych, [2] braku wymaganej odporności 
ogniowej okien, [3] zastawieniu dróg ewakuacyjnych, [4] składowaniu materiałów 
palnych na klatce schodowej. 

� budynku dydaktycznym przy ul. Cybulskiego 30-34 – polegające m.in. na: 
[1] składowaniu materiałów palnych na nieużytkowym poddaszu, [2] braku 
oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na korytarzu służącym ewakuacji (między 
klatką 30 a 32), [3] zastawieniu dróg ewakuacyjnych, [4] braku wymaganej 
odporności ogniowej okien. 

� budynku przy ul. Kuźniczej 25 – polegające m.in. na: [1] przekroczeniu długości 
dojść ewakuacyjnych od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, 
[2] brakach w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, [3] braku wymaganej 
odporności ogniowej RE 30 dla przekrycia dachu, [4] braku wymaganej odporności 
ogniowej R 60 dla drewnianej konstrukcji schodów prowadzących z II piętra na 
poddasze, [5] szerokości 0,95 m poziomej drogi ewakuacyjnej (pom. 121) przy 
wymaganej 1,2 m.  

� Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy ul. Joliot-Curie 14a – 
polegające m.in. na: [1] błędach i nieścisłościach w instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego, [2] składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej 
służącej ewakuacji, [3] braku przedłożenia aktualnej dokumentacji potwierdzającej 
przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji 
w budynku. 

(akta kontroli str. 5921-5982) 

W celu ustalenia przystosowania nieruchomości Uczelni do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, w dwóch obiektach przeprowadzono audyt z udziałem 
specjalistki z zakresu audytu przestrzeni publicznej. Podstawą do oceny była ustawa 
Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie82.  

Audyt w DS „Kredka” oraz Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy 
ul. Joliot-Curie 14a wykazał brak uwzględnienia w tych obiektach rozwiązań 
zapewniających dostęp do przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami, 
jak też świadczonych w nich usług na równi z osobami pełnosprawnymi.  

W opinii specjalistki z zakresu audytu przestrzeni publicznej, w DS „Kredka” 
stwierdzone braki można zniwelować poprzez następujące działania: 
- zastosowanie wewnątrz i zewnątrz obiektu odmiennej faktury i kolorystyki 

nawierzchni jako systemu orientacji dla niewidomych lub słabo widzących;  

                                                      
82 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065. 
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- skontrastowanie kolorem i fakturą wszystkich schodów na zewnątrz i wewnątrz 
placówki;  

- wprowadzanie w całym obiekcie oznaczeń pomieszczeń wyczuwalnych dotykiem 
w alfabecie Braille’a;  

- budowę toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych o prawidłowych 
parametrach;  

- adaptację pokoju studenckiego i dostosowanie go do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami wraz z łazienką i toaletą oraz oznaczenie go właściwym 
piktogramem;  

- modyfikację przestrzeni w pomieszczeniach, w których powierzchnia manewrowa 
jest mniejsza niż 150 cm x 150 cm.  

- wyposażenie placówki w pomoce techniczne dla osób niedosłyszących;  
- zatrudnienie osoby znającej język migowy lub korzystanie z tłumacza migowego 

on-line, 

natomiast w Kompleksie Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii przy                            
ul. Joliot-Curie 14a poprzez:  
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku odmiennej faktury i kolorystyki 

nawierzchni jako systemu orientacji dla niewidomych/słabo widzących, 
- skontrastowanie kolorem i fakturą wszystkich schodów na zewnątrz i wewnątrz 

placówki, 
- skontrastowanie wszystkich szklanych drzwi w obiekcie, 
- wprowadzenie w całym obiekcie oznaczeń pomieszczeń wyczuwalnych dotykiem 

w alfabecie Braille’a, 
- dostosowanie dojścia do szatni oraz wysokości wieszaków do właściwych 

parametrów, 
- modyfikację toalet dla osób niepełnosprawnych w celu powiększenia powierzchni 

poruszania się przed muszlą klozetową, 
- usunięcie wszystkich ruchomych elementów blokujących wejścia do pomieszczeń, 
- dostosowanie wysokości biurek i stołów do właściwych parametrów, 
- modyfikację przestrzeni w pomieszczeniach, w których powierzchnia manewrowa 

jest mniejsza niż 150 cm x 150 cm,  
- wyposażenie placówki w pomoce techniczne dla osób niedosłyszących,  
- zatrudnienie osoby znającej język migowy lub korzystanie z tłumacza migowego 

on-line, 
- przeszkolenie personelu obiektu z obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

 (akta kontroli str. 5983-6003) 

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

 Uczelnia nie wykonała w pełni zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru 1.
Budowlanego dla miasta Wrocławia, wydanych dla budynku przy pl. Solnym 12 we 
Wrocławiu, a wynikających z decyzji nr 143/2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. 
z późniejszymi zmianami wynikającymi z decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 515/2013 z dnia 05 kwietnia 2013 r. oraz 
nr 562/2015 z dnia 12 maja 2015 r.  

W związku z kontrolą NIK, PINB ustalił m.in., że robót wskazanych w ww. decyzjach 
nie wykonano od strony ul. Szajnochy oraz placu Solnego. Kominy budynku zostały 
nieprzemurowane, nieotynkowane, bez napraw czap i tynków, widoczne były jedynie 
otynkowane trzony kominowe ponad połacią dachową, przylegające do ściany 
budynku sąsiedniego. Widoczne było zabezpieczenie siatką gzymsu wieńczącego 
budynku od strony ul. Szajnochy, lecz nie wykonano pozostałych robót budowlanych 
nakazanych decyzją. PINB poinformował, że w świetle poczynionych ustaleń 
podejmie czynności egzekucyjne mające na celu przymuszenie do wykonania 
nałożonych obowiązków. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Zastępca Kanclerza ds. Technicznych przyznał, że zalecenia wynikające z decyzji 
organów nadzoru budowlanego zostały zrealizowane w części, poprzez wykonanie 
niezbędnych prac remontowych, eliminujących zagrożenie zewnętrzne obiektu. 
Jednocześnie wyjaśnił, że przyczyną powyższego jest brak jednoznacznej decyzji, 
co do dalszego przeznaczenia budynku przy pl. Solnym 1283 oraz wysokie koszty 
remontu84. 

  (akta kontroli str. 5017-5035, 5043-5053, 5128-5129, 5147-5148, 5909-5912) 

 W przypadku ośmiu obiektów znajdujących się w zasobach Uczelni85 zalecenia 2.
wynikające z przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznej sprawności 
obiektów budowlanych nie zostały zrealizowane bądź były realizowane w odległych 
terminach.  

Kierownik Działu Spraw Studenckich oraz Zastępca Kanclerza ds. Technicznych 
wyjaśnili, że na taki stan rzeczy miał wpływ m.in.: brak zabezpieczenia 
odpowiednich środków finansowych powodujących konieczność np. realizacji zadań 
etapami lub występowanie o dotacje; potrzeba wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i uzgodnień z konserwatorem zabytków, przedstawicielami służb 
pożarniczych; długotrwające postępowania przetargowe wyłaniające wykonawcę 
prac; konieczność zrealizowania remontów pilniejszych w sytuacjach wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa osób. Wydłużony czas realizacji niektórych remontów 
spowodowany był również niewystarczającą bazą dydaktyczną lub koniecznością 
zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, co wymuszało realizację zadań stopniowo 
i rozkładanie ich wykonania w czasie.   

(akta kontroli str. 5118-5176, 5275-5436) 

 Oględziny siedmiu nieruchomości wykazały nieprawidłowości w szczególności 3.
w stanie technicznym dwóch86 budynków, m.in. w postaci zawilgoceń i spękań 
ścian, złego stanu elewacji, złuszczeń i zabrudzeń powłok malarskich, natomiast 
w jednym przypadku także w postaci zużytych elementów schodów i stolarki 
okiennej. 

Jak wyjaśnili Kierownik Działu Spraw Studenckich i Zastępca Kanclerza 
ds. Technicznych, na taki stan rzeczy miało wpływ wiele czynników, w tym: brak 

                                                      
83 Sprzedaż, zamiana, pozostawienie w zasobach Uczelni z przeznaczeniem np. na archiwum uniwersyteckie. 
84 Koszt prac oszacowano na ponad 2 mln zł. 
85 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, bud. „D”, Wrocław, ul. Uniwersytecka 7/10 - zalecenia dotyczyły 
m.in.: osuszenia, naprawy i zaizolowania tynków przyziemia, obserwacji zarysowań – pion reżyserski, ujęte 
w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z marca 2018 r., 
- Instytut Politologii, Wrocław, ul. Koszarowa 3/2,3 - zalecenia dotyczyły m.in.: usunięcia przyczyn zawilgoceń 
i nowych tynków-piwnica-pomieszczenia techniczne, ujęte w protokole okresowej kontroli z maja 2014 r. 
i z listopada 2018 r., 
 - Instytut Archeologii, Wrocław, ul. Szewska 48 - zalecenia dotyczyły m.in.: uszczelnienia pokrycia dachu, 
odnowienia tynków piwnic, naprawienia tynków, odnowienia powłok malarskich, bieżącej konserwacji posadzek, 
wymiany stolarki okiennej, remontu elewacji, zaplanowania modernizacji instalacji sanitarnej, elektrycznej – dla 
całego budynku, ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z czerwca 2018 r., 
 - Instytut Historyczny, Wrocław, ul. Szewska 49 - zalecenia dotyczyły m.in.: remontu dachu, elewacji, 
dostosowania ochrony przeciwpożarowej do przepisów, instalacji sanitarnej i elektrycznej w całym budynku, 
ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z marca 2018 r., 
- Budynki IFT, IFD, ING+ROTUNDA, Wrocław, ul. M.Borna 9/ ul. Cybulskiego 38 - zalecenia dotyczyły m.in.: 
wykonania projektu i kompleksowego remontu stolarki okiennej i elewacji, remontu tynków, usunięcia zawilgoceń 
w piwnicy, ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z listopada 2018 r.,   
 - Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wrocław, ul. Dawida 1 - zalecenia dotyczyły m.in.: wykonania inwentaryzacji 
projektu modernizacji całego budynku, kanalizacji, instalacji C.O., elektrycznej, dachu, elewacji, stolarki 
drzwiowej, uzupełnienia nadproży okiennych i ścian w strefach nadokiennych, przełożenia kostki brukowej wokół 
części budynku, ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z listopada 2018 r., 
- Dom Studencki „Dwudziestolatka”, Wrocław, ul. Piastowska 1 - zalecenia dotyczyły oczyszczenia i odnowienia 
powłok malarski elewacji, ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2014 r. i z czerwca 2018 r., 
- Dom Studencki „Kredka”, Wrocław, ul. Grunwaldzka 69 – zalecenia dotyczyły m.in.: wykonania remont 
nawierzchni tarasu i balustrad, zaplanowania modernizacji instalacji C.O., wymiany stolarki drzwiowej 
wewnętrznej (dostosowania do przepisów p.poż), wymiany dźwigu osobowego nr 4, przebudowy włazu 
dachowego, ujęte w protokole okresowej kontroli z listopada 2015 r. i z listopada 2018 r. 
86 Przy ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu oraz Katedry Biologii Człowieka przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. 
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zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych powodujących konieczność 
zrealizowania remontów pilniejszych w sytuacjach wystąpienia zagrożenia 
bezpieczeństwa osób.  

(akta kontroli str. 5118-5176, 5275-5436, 5602-5674, 5678-5698) 

 Książki prowadzone dla sześciu87 spośród 16 badanych obiektów budowlanych 4.
nie zawierały wszystkich wpisów, o których mowa w § 1 i § 5 rozporządzenia 
w sprawie KOB. 

Pięć książek nie zawierało wpisów dotyczących przeprowadzonych okresowych 
kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, a które to wpisy były wymagane zgodnie 
z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia w sprawie KOB. 

W czterech książkach brak było zapisów w tabelach nr 6, 7, 8, 9 dotyczących 
protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie, a także brak wykazów 
opracowań technicznych dotyczących tych robót, pomimo faktu przeprowadzenia 
w obiektach robót budowlanych. Brak zapisów w ww. zakresie był niezgodny 
z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego a zgodnie ze wzorem KOB o którym mowa 
w § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KOB. W jednej książce nie było zapisu 
dotyczącego numeru księgi wieczystej i numeru ewidencyjnego działki gruntu, co 
było niezgodne z § 5 pkt 1 lit. b i pkt 2 rozporządzenia w sprawie KOB. 

Zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych, 
brak wszystkich wpisów w książkach wynikał z faktu nienależytego wykonania 
obowiązków służbowych przez pracowników, którzy byli odpowiedzialni za ich 
prowadzenie.  

(akta kontroli str. 5127-5130, 5134-5145, 5149-5163, 5167-5173, 5177, 5178-5258, 5391-5404, 5377-5383, 
5430-5436, 5716-5730) 

 Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez PSP w pięciu 5.
budynkach Uczelni wykazały odstępstwa od obowiązujących przepisów we 
wszystkich przypadkach. W szczególności polegały one na: przekroczeniu długości 
dojść ewakuacyjnych od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, 
zastawianie dróg ewakuacyjnych lub składowanie na drogach ewakuacyjnych 
materiałów palnych, nieścisłościach i brakach w instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego. 

W związku ze stwierdzonymi odstępstwami PSP zapowiedziała wszczęcie 
stosownych postępowań. 

(akta kontroli str. 5921-5982) 

 Dla sześciu obiektów budowlanych zlokalizowanych w Wojsławicach88 nie 6.
prowadzono książek obiektu budowlanego oraz nie dokonywano okresowych 
kontroli stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych, o których mowa 
w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, pomimo że 
w obiektach tych prowadzono działalność wystawienniczą, seminaryjną, biurową, 
mieszkalną lub magazynową.   

                                                      
87 Pawilon Dydaktyczny IFD, Wrocław, ul. Cybulskiego 30; budynek Instytut Historii Sztuki, Wrocław, 
ul. Szewska 36; budynek Instytutu Archeologii, Wrocław, ul. Szewska 48; budynek Instytutu Historycznego, 
Wrocław, ul. Szewska 49; budynek Wydziału Kulturoznawstwa, Wrocław, ul. Szewska 50/51; budynek Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii, bud. „D”, Wrocław, ul. Uniwersytecka 7/*10 
88 Dawny budynek mieszkalny (nr inw.1/165/S) – obecnie budynek biurowy, dz. Nr 31/11 (budynek nr W 5), 
dawny budynek ogólnego stosowania (nr inw. 017/132/S) – obecnie budynek oświaty, nauki i kultury, dz. Nr 
31/18 ( budynek nr W 6), dawna stodoła I (nr inw. 22/180/S) – obecnie budynek oświaty, nauki i kultury, dz. Nr 
31/9 (budynek Nr W 1),  dawna stodoła II (nr inw.21/180/S) – obecnie budynek oświaty, nauki i kultury, dz. Nr 
31/9 (budynek Nr W) ,dawny budynek mieszkalny (nr inw.1/163/S) – obecnie budynek mieszkalny, dz. Nr 31/8 
(budynek Nr W 2a), dawny budynek gospodarczy – chlewiki i obora (nr inw. 25/181/S i nr inw. 26/180/S) – 
obecnie budynki produkcyjne, gospodarcze, dz. Nr 31/18 (budynek magazynowy Nr W 4 i Nr W 3). 
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Zastępca Dyrektora Ogrodu Botanicznego ds. Administracyjno-Inwestycyjnych nie 
wskazała przyczyn, dla których nie zostały założone książki obiektów budowlanych 
i nie były wykonywane kontrole stanu technicznego obiektów. 

NIK wskazuje, że dla przedmiotowych budynków powinny zostać zaprowadzone, 
zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego, książki obiektu budowlanego, 
a budynki powinny zostać poddane okresowym kontrolom stanu technicznego, 
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit a i pkt 2 Prawa budowlanego. W zakresie 
tych budynków przeprowadzona została okresowa kontrola przewodów 
kominowych, jak również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, co 
wskazuje, iż Uczelnia traktowała je jako podlegające okresowym kontrolom, 
o których mowa w ustawie Prawo budowlane.  

 (akta kontroli str. 5731-5894) 

Uczelnia dysponowała danymi na temat stanu technicznego własnych obiektów 
budowlanych, a wiedzę w tym zakresie czerpano między innymi z okresowych 
kontroli stanu technicznego wymaganych przepisami prawa, jak również z informacji 
uzyskiwanych od użytkowników obiektów. Uczelnia miała zidentyfikowane potrzeby 
remontowe i inwestycyjne dla budynków. Okresowe kontrole stanu technicznego 
obiektów nie zostały jednak przeprowadzone w stosunku do nieruchomości 
zlokalizowanych w Arboretum w Wojsławicach, dla których nie były również 
prowadzone książki obiektu budowlanego. Ponadto, dla sześciu innych obiektów nie 
dokonano wszystkich wymaganych wpisów w książkach obiektu budowlanego. 
Uczelnia nie zrealizowała w pełni zaleceń wynikających z decyzji organów nadzoru 
budowlanego dla budynku zlokalizowanego przy pl. Solnym 12 we Wrocławiu. 
Stwierdzono ponadto, że dla niektórych budynków zalecenia wynikające 
z  okresowych kontroli stanu technicznego czy z kontroli przeprowadzonych przez 
jednostki zewnętrzne bądź wewnętrzne ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony 
przeciwpożarowej, realizowane były w odległych terminach, etapami lub oczekiwały 
na realizację. 

 

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

4.1 W latach 2014-2018 instytucje zewnętrzne przeprowadziły 13 kontroli 
obejmujących swoim zakresem nieruchomości Uczelni, w tym m.in. w zakresie 
realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, budżetu 
Województwa Dolnośląskiego oraz budżetu Państwa, ochrony przed hałasem 
i przeciwpożarowej. W pięciu przypadkach instytucje kontrolujące nie wydały 
zaleceń, natomiast w pozostałych przypadkach wskazane uwagi i zalecenia 
pokontrolne zostały zrealizowane.  

(akta kontroli str. 3150-3166) 

Plany audytów wewnętrznych na lata 2014-2018 w przedmiocie gospodarowania 
nieruchomościami przewidywały przeprowadzenie w roku 2017 (oraz kontynuacja 
w 2018 r., czas trwania audytu II 2017 r. – VIII 2018 r.) zadania audytowego 
w zakresie zarządzania nieruchomościami. Tematem było kwalifikowanie wydatków 
– inwestycje i remonty, konserwacja w roku 2016. W wyniku przeprowadzonego 
audytu stwierdzono, że w 2016 r. w Uniwersytecie prawidłowo kwalifikowano 
wydatki jako inwestycje oraz remonty (w tym konserwacje), z zastrzeżeniem 
konieczności opracowania szczegółowych procedur planowania inwestycji 
i remontów (planowanie wieloletnie), konieczności wzmocnienia kontroli zarządczej 
nad dokumentacją związaną z procesami inwestycyjnymi, remontowymi lub 
łączonymi (w zakresie precyzyjnego rozdzielania wydatków – kosztów na oba 
rodzaje robót budowlanych, w aspekcie rzeczowym i finansowym), starannego 
ustalania i stosowania nazewnictwa zadań inwestycyjnych i remontowych. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W związku z ustaleniami audytowymi wydane zostały 22 zalecenia. Realizacja 
większości zaleceń przewidziana została na rok 2019 (od drugiego kwartału) 
i początek 2020 roku. Zalecenia dotyczące należytego przygotowania dokumentacji 
oraz wyraźnego podziału zakresu prac na inwestycyjne lub remontowe na każdym 
etapie realizacji zadań od przygotowania do realizacji, przechowywania pełnej 
i uporządkowanej dokumentacji zadań we właściwym dziale merytorycznym (do 
czasu przekazania do archiwum), stosowania jednolitego nazewnictwa zadań 
i rodzajów robót, starannego wypełniania wniosków o zamówienia publiczne oraz 
unikania zlecania pracownikom czynności, które w ramach obowiązków służbowych 
objęte są ich nadzorem i kontrolą przyjęto do stosowania niezwłocznie.  

(akta kontroli str. 3001-3011, 3028-3133, 3167-3186) 

Biuro Audytu Wewnętrznego Uczelni w ramach czynności doradczych zbadało 
w 2016 r. gospodarowanie nieruchomościami. Celem czynności było ustalenie 
struktury, stanu prawnego oraz stanu technicznego nieruchomości89. 
W sprawozdaniu stwierdzono: wykorzystywanie przez Uczelnię większości 
budynków własnych na cele statutowe oraz wynajmowanie ośmiu lokali użytkowych 
od Gminy Wrocław, posiadanie pięciu lokali mieszkalnych (w tym dwóch 
w dyspozycji Biura Współpracy Międzynarodowej wykorzystywane przez 1/3 roku), 
nieuregulowany stan prawny czterech nieruchomości90, posiadanie przez Uczelnię 
obiektów, których zużycie techniczne przekraczało 60% (wymagających kapitalnego 
remontu) oraz dziewięciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży91.  

 (akta kontroli str. 3012-3027, 3134-3149, 5118-5132, 5480-5551) 

4.2 Uczelnia w latach 2014-2018 zatrudniała w Biurze Radców Prawnych od 
czterech do sześciu pracowników (radców prawnych, referentów oraz specjalistę)92. 
Radcowie prawni zaopiniowali 300 umów bądź aneksów do umów dotyczących 
nieruchomości, w tym m.in. najmu, użyczenia, dzierżawy, służebności, sprzedaży. 

Wydanych zostało 25 opinii prawnych w przedmiocie: sprzedaży nieruchomości, 
wymiaru podatku od nieruchomości, dzierżawy, najmu, rozbiórki, zmiany oznaczenia 
gruntu, bezumownego korzystania z przedmiotu najmu, rozwiązania umowy 
użytkowania wieczystego, przetargu na sprzedaż, skutków najmu pomieszczeń, 
stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu Skarbu Państwa, uchwały 
wyrażającej zgodę na sprzedaż, stanu prawnego nieruchomości, nabycia 
zajmowanego mieszkania, użyczenia nieruchomości, zasadności udzielenia zgody 
na sprzedaż dwóch nieruchomości. 

Radcowie prawni brali udział w 44 sprawach sądowych, które w zakresie 
gospodarowania majątkiem dotyczyły pozwów o zapłatę. W 42 przypadkach 
Uniwersytet był stroną powodową (w sytuacji 41 spraw powództwo Uniwersytetu 
zostało uwzględnione, w jednej sprawie – oddalone) oraz w dwóch sprawach 
Uczelnia została pozwana o zapłatę najemcy nakładów poczynionych 
w dzierżawionym obiekcie (sprawy pozostawały niezakończone). Biuro Radców 
Prawnych opiniowało ponadto m.in. uchwały w sprawie zgody na sprzedaż 
nieruchomości, w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i przechodu, 

                                                      
89 Według stanu na dzień 30 września 2016 r. 
90 Co do których Uczelnia podejmowała działania w celu jego uregulowania. 
91 Do końca 2018 r. do sprzedaży przeznaczono cztery nieruchomości we Wrocławiu: DS „Pancernik” 
ul. Tramwajowa 2b, Pawilon 1 i 2 ul. Świątnicka 30, Biblioteka Uniwersytecka ul. Szajnochy 10, Hotel „Zaułek” ul. 
Garbary 11. 
92Według stanu na dzień 31 grudnia w 2014 r. zatrudnionych było czterech radców prawnych (w tym 
koordynator), w latach 2015-2016 zatrudnionych było czterech radców prawnych (w tym koordynator) oraz 
samodzielny referent, w 2017 r. zatrudnionych było czterech radców prawnych (w tym koordynator) oraz 
specjalista, w 2018 r. zatrudnionych było czterech radców prawnych (w tym koordynator) oraz dwóch 
samodzielnych referentów.     
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w sprawie zgody na realizację inwestycji jak również regulaminy sprzedaży 
nieruchomości lub wynajmu pomieszczeń93. 

(akta kontroli str. 3191-3207) 

Uczelnia korzystała ponadto z usług jednej zewnętrznej kancelarii prawnej94, 
w zakresie bieżącej obsługi prawnej dotyczącej realizacji wybranych inwestycji95 
oraz związanych z gospodarką nieruchomościami96. Wartość usług obsługi prawnej 
z tytułu zawartych umów wyniosła łącznie w badanych latach: 243,6 tys. zł (netto)97. 
Dodatkowo ww. kancelaria świadczyła obsługę w zakresie zastępstwa procesowego 
(w sprawach sądowych na etapach różnych instancji) na podstawie odrębnie 
zawieranych umów oraz zlecono jej usługi dotyczące ukształtowania umowy 
ochrony osób i mienia. Łączna wartość świadczonych w tym zakresie usług w latach 
2014-2018 wyniosła 200,8 tys. zł98. Jak wskazał Kanclerz, z uwagi na duże 
obciążenie obowiązkami pracowników Biura Radców Prawnych oraz konieczność 
zapewnienia stałej obsługi prawnej realizowanych przez Uczelnię dużych inwestycji, 
podjęta została decyzja o wsparciu przez zewnętrzną kancelarię prawną, 
specjalizującą się w prawie budowlanym i gospodarce nieruchomościami. Ponadto, 
zgodnie z wyjaśnieniami Kanclerza, zewnętrzna kancelaria od 2018 r. wspomagała 
Uczelnię w zakresie obsługi prawnej planowanych do sprzedaży nieruchomości.  

(akta kontroli str. 3187-3190, 3210-3728, 5449-5450) 

4.3. W latach 2002-2018 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła na 
Uniwersytecie dziewięć kontroli, z czego sześć było związanych z realizacją 
inwestycji wieloletniej pn. „Budowa Biblioteki głównej Uniwersytetu Wrocławskiego”, 
a trzy dotyczyły innych zagadnień związanych z gospodarowaniem 
nieruchomościami99. Niewykonany został tylko jeden wniosek pokontrolny, 
dotyczący realizacji inwestycji pn. „Budowa Biblioteki głównej Uniwersytetu 
Wrocławskiego”. Pomimo podjęcia działań przez Uniwersytet, nie była w pełni 
możliwa realizacja wniosku dotyczącego wyegzekwowania kary umownej 
w wysokości 301,4 tys. zł od autora dokumentacji projektowej oraz 312,6 tys. zł od 
nabywcy zbędnych rur metalowych. 

W pierwszym przypadku Uniwersytet wystąpił na drogę sądową w celu 
wyegzekwowania naliczonej kary umownej, a po wyczerpaniu możliwości 
dochodzenia roszczenia w toku instancji złożył skargę kasacyjną od wyroku Sądu 
Apelacyjnego. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r.100 odmówił 

                                                      
93 W latach 2014-2018 wydano 8 opinii dotyczących uchwał oraz 12 opinii dotyczących regulaminów. 
94 Na podstawie zawartych pięciu umów, określających zakres świadczeń, wynagrodzenie, czas obowiązywania 
(umowa z dnia 3 lutego 2014 r. obowiązująca do 31 grudnia 2014 r., nie więcej niż 255 godzin realizacji usług za 
wynagrodzeniem nieprzekraczającym 58 650,00 zł netto, umowa z dnia 9 lutego 2015 r. obowiązująca do 
31 grudnia 2015 r., nie więcej niż 240 godzin realizacji usług za wynagrodzeniem nieprzekraczającym 
55 090,00 zł netto, umowa z dnia 12 lutego 2016 r. obowiązująca do 31 grudnia 2016 r., nie więcej niż 240 
godzin realizacji usług za wynagrodzeniem nieprzekraczającym 55 090,00 zł netto, umowa z dnia 1 marca 
2017 r. obowiązująca do 31 grudnia 2017 r., nie więcej niż 195 godzin realizacji usług za wynagrodzeniem 
nieprzekraczającym 44 750,00 zł netto, umowa z dnia 1 marca 2018 r. wraz z aneksami z 17 lipca i 30 grudnia 
2018 r. obowiązująca do 28 lutego 2019 r., nie więcej niż 301 godzin realizacji usług za wynagrodzeniem 
nieprzekraczającym 69 080,00 zł netto). 
95 Obsługa prawna w zakresie zagadnień o charakterze cywilnoprawnym dot. inwestycji: Biblioteka główna 
(dostawy wyposażenia i in.), Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii, układ komunikacyjny Kampus 
Grunwaldzki, układ komunikacyjny Kampus Uniwersytetu Wrocławskiego, Gmach główny – dobudowa dźwigu 
(z przeniesieniem portierni) i dostawa agregatu prądotwórczego, przebudowa pomieszczeń przy ul. Cybulskiego, 
modernizacja budynku Instytutu Historycznego.  
96 Zgodnie z umową z 2018 r. zagadnienia dotyczące gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczące 
nieruchomości: Wrocław ul. Tramwajowa 2b (zajęcie przez Gminę Wrocław na potrzeby inwestycji), Wrocław 
ul. Szajnochy 7-9 i 10 (w zakresie sprzedaży), Wrocław pl. Nankiera 1a (m.in. dostęp do drogi), Wojsławice 
(kanalizacja wodociągowa), Białków (dot. umowy darowizny). 
97 W tym 2014 r.: 58 650,00 zł, 2015 r.: 53 365,00 zł, 2016 r.: 23 893,10 zł, 2017 r.: 44 750,00 zł, zł, 2018 r.: 
62 920,00 zł 
98 W tym 2014 r.: 65 200,00 zł, 2015 r.: 17 600,00 zł, 2016 r.: 41 160,00 zł, 2017 r.: 52 800,00 zł, zł, 2018 r.: 
24 000,00 zł 
99 P/03/139 – trzy wnioski, S/08/010 – sześć wniosków, P/18/001 – jeden wniosek. 
100 Sygn. Akt V CSK 663/16. 
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przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. W związku z postanowieniem Sądu 
Najwyższego Uniwersytet stracił możliwość dalszego dochodzenia roszczenia 
z tytułu naliczonej kary umownej. W drugim przypadku toczyły się dwa 
postępowania sądowe zakończone nakazami zapłaty na łączną kwotę 319,8 tys. zł. 
Dłużnik spłacił zadłużenie w kwocie 165,6 tys. zł. W związku z brakiem dalszych 
wpłat Uniwersytet wezwał go do spłaty zadłużenia, a następnie rozpoczął egzekucję 
komorniczą, która zakończyła się umorzeniem postępowań w związku 
z bezskuteczną egzekucją101. Brak jakiegokolwiek majątku, z którego można by 
prowadzić skuteczną egzekucję, spowodował, że Uniwersytet nie był w stanie 
wyegzekwować całej należnej mu kwoty.  

(akta kontroli str.1211a-1370, 1379-1501, 1769) 

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

Uczelnia nie udostępniła w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu 
i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je 
przeprowadzających, czyli informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 
drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obowiązek publikacji wskazanych 
informacji wynikał z art. 8 ust. 2 wskazanej ustawy. Zgodnie z zarządzeniem 
Nr 126/2014 Rektora z dnia 4 grudnia 2014 r.102, jednostką odpowiedzialną za 
udostępnienie informacji w ww. zakresie było Biuro Audytu Wewnętrznego i Biuro 
Kanclerza. 

Z wyjaśnień kierownika Biura Audytu Wewnętrznego wynika, iż w związku 
z  wątpliwościami dotyczącymi zakresu i sposobu prezentacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej (podstrona dotycząca kontroli zewnętrznych) danych dotyczących 
kontroli, w szczególności związanymi z ochroną danych osobowych, zadanie jest 
w trakcie realizacji. Kierownik wskazała również, że w najbliższym czasie informacje 
w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące kontroli zewnętrznych zostaną 
uzupełnione. 

(akta kontroli str. 5704-5713, 5715) 

W ocenie NIK, funkcjonujący system kontroli zarządczej nad utrzymaniem 
i eksploatacją nieruchomości co do zasady zapewniał prawidłowe gospodarowanie 
majątkiem Uczelni. Niemniej ujawnione w wyniku kontroli nieprawidłowości wskazują 
na potrzebę podjęcia działań w celu zapewnienia realizacji zadań kierowanej 
jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Ponadto 
niepublikowanie w BIP wyników przeprowadzonych w Uczelni kontroli zewnętrznych 
nie gwarantowało pełnej transparentności działalności Uczelni w obszarze 
gospodarowania majątkiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
101 Postanowienie właściwego Komornika Sądowego z dnia 24 kwietnia 2015 r. sygn. akt KM 1783/14 oraz 
z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt KM 438/14. 
102 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 
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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 opisane w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości wskazują 
na potrzebę rozważenia przez Rektora podjęcia działań wzmacniających kontrolę 
zarządczą w Uczelni, a to w celu urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych103, wymogu zapewnienia 
realizacji celów i zadań kierowanej jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy.  

Ponadto, NIK zauważa, iż obowiązujące przepisy104 nie dają wystarczających 
narzędzi do właściwego zaprojektowania przestrzeni powszechnie dostępnej dla 
osób z niepełnosprawnościami, bowiem odnoszą się głównie do potrzeb osób 
poruszających się na wózku. Niemniej projektując i prowadząc roboty budowlane 
należy dążyć do zapewnienia warunków powszechnej dostępności dla wszystkich 
użytkowników obiektów Uczelni.  
 

 Podjęcie skutecznych działań w celu:  1.

- pełnego zrealizowania zaleceń zawartych w decyzjach administracyjnych 
organów nadzoru budowlanego wydanych w stosunku do budynku przy 
pl. Solnym 12 we Wrocławiu, 

- doprowadzenia do należytego stanu technicznego budynków przy 
ul. Cybulskiego 30-34 we Wrocławiu oraz Katedry Biologii Człowieka przy 
ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu, 

- bieżącej realizacji zaleceń wskazanych z protokołach z kontroli okresowych 
stanu technicznego budynków. 

 Uzupełnienie zgodnie z przepisami § 1 ust. 1 oraz § 5 pkt 1 lit. b, pkt 2 i pkt 4 2.
rozporządzenia w sprawie KOB wpisów w książkach obiektu budowlanego 
prowadzonych dla sześciu obiektów we Wrocławiu: ul. Cybulskiego 30 (pawilon 
dydaktyczny IFD), ul. Szewska 36, ul. Szewska 48,ul. Szewska 49, ul. Szewska 
50/51, ul. Uniwersytecka 7/10. 

 Poinformowanie NIK o działaniach podjętych w celu wyeliminowania 3.
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych 
przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w kwietniu 2019 r. 

 Dokonanie kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów położonych 4.
w Arboretum w Wojsławicach na działkach o numerach 31/8, 31/9, 31/10, 
31/11, 31/18 oraz prowadzenie dla nich książek obiektu budowlanego.  

 Podjęcie działań w celu udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej 5.
Uczelni dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, 
wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających. 

 

 

 

                                                      
103 Dz.U. z 2019 r. poz. 869. 
104 Ustawa  - Prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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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. 

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,      lipca 2019 r. 
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