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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/106 – Przygotowanie oraz wykorzystanie obiektów na Światowe Igrzyska 
Sportowe – The World Games 2017 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy 1. Jakub Mucha, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli: nr LWR/188/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.; nr LWR/38/2019 z dnia 28 lutego 
2019 r.; LWR/115/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz nr LWR/11/2020 z dnia 
7 stycznia 2020 r. 

2. Renata Kojro, specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli: 
nr LWR/192/2018 z dnia 10 września 2018 r.; nr LWR/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 
r.; LWR/116/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz nr LWR/12/2020 z dnia 7 stycznia 
2020 r. 

(dowody: akta kontroli str. 1-2; 11229-11234) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski Wrocławia, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 (dalej także: Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia od dnia 19 listopada 2018 r., ponadto 
w kontrolowanym okresie funkcję tę sprawował Rafał Dutkiewicz, który był 
Prezydentem Wrocławia od dnia 19 listopada 2002 r.  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Podjęte przez Gminę działania doprowadziły do zorganizowania i przeprowadzenia 
we Wrocławiu w dniach 20-30 lipca 2017 r. Światowych Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich – The World Games 2017, a tym samym do realizacji zobowiązań 
wynikających z umowy zawartej z The International World Games Association 
(dalej: IWGA).  

Organizacja Igrzysk wymagała podjęcia licznych przedsięwzięć, w których 
realizację, oprócz powołanego w tym celu podmiotu – Wrocławskiego Komitetu 
Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. (dalej także: WKO 
albo Spółka WKO), zaangażowane były również komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, a także jednostki organizacyjne Gminy Wrocław. Czynnikiem, 
który niewątpliwie wpływał na wysoki stopień skomplikowania realizacji tej imprezy 
była skala wydarzenia, przejawiająca się m.in. koniecznością przygotowania 
obiektów sportowych, zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i transportu dla 
znacznej liczby uczestników, a także potrzebą realizacji zadań odbiegających swym 
zakresem rzeczowym oraz specyfiką od standardowo wykonywanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. Podejmując decyzję o ubieganiu się 
o przyznanie prawa do organizacji Igrzysk zakładano przede wszystkim, że 
przeprowadzenie tej imprezy będzie promowało Miasto w Polsce i na świecie oraz 
przyczyni się do promocji kultury fizycznej i nowych dyscyplin sportowych wśród 
mieszkańców Wrocławia. Niemniej decyzja ta nie została poprzedzona należytym 
rozpoznaniem potencjału Igrzysk jako wydarzenia, w oparciu o które powyższe 
założenia miały być realizowane. Bez tego nie można było racjonalnie zakładać 
wymiernych korzyści płynących z przeprowadzenia tej imprezy, a tym samym 
wydatkowania środków publicznych na organizację Igrzysk. Okoliczność ta miała 
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o tyle doniosłe znaczenie, że na mocy ww. umowy z IWGA zasadnicze ryzyka 
związane z organizacją Igrzysk, w tym w aspekcie sfinansowania tej imprezy, 
spoczęły na Gminie Wrocław. Ponadto w zawiązku z zaakceptowaniem jej 
postanowień przez Gminę już w 2011 r., w późniejszym okresie pozycja 
negocjacyjna Gminy wobec IWGA, w zakresie zmiany jej treści, była niekorzystna. 

Na potrzeby organizacji Igrzysk Gmina przeprowadziła działania inwestycyjne, 
w wyniku których dokonano renowacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, 
wybudowano krytą pływalnię i przebudowano pływalnię letnią przy ul. Wejherowskiej 
we Wrocławiu oraz wybudowano kompleks torów do sportów wrotkarskich w rejonie 
Parku Tysiąclecia. Obiekty te zostały wykorzystane na potrzeby organizacji 
zawodów sportowych w ramach Igrzysk, a po ich zakończeniu służą społeczności 
lokalnej.  

Z ustaleń kontroli wynika, że na przeprowadzenie Igrzysk wydatkowano kwotę ok. 
326, 3 mln zł, która była wyższa od zakładanej w aplikacji o 40,9 mln zł. Ze środków 
własnych Gminy Wrocław poniesiono wydatki w kwocie 283,6 mln zł, natomiast 
wpływy zewnętrzne wyniosły 42,7 mln zł, w tym przychody Spółki WKO stanowiły 
kwotę 13,2 mln zł oraz dotacje pozyskane przez Gminę na inwestycje budowlane - 
29,5 mln zł. Kwota wydatków na realizację zadań inwestycyjnych planowana była 
pierwotnie na 160,5 mln zł a wydatkowano na ten cel 218,6 mln zł, przy czym 
różnica ta pokryta została w części kwotą 29,5 mln zł z ww. dotacji uzyskanych 
przez Gminę Wrocław. Drugą grupą wydatków były koszty organizacyjne, które 
pierwotnie szacowano na 125 mln zł, planując ich pokrycie w kwocie 75,3 mln zł ze 
źródeł zewnętrznych. Finalnie, przy zrealizowanych wydatkach na ten cel w kwocie 
107,7 mln zł, uzyskano wpływy zewnętrzne w wysokości 13,2 mln zł, a udział 
środków własnych Gminy w kosztach organizacyjnych wyniósł 94,5 mln zł. 
Ostatecznie przeprowadzenie Igrzysk zostało niemal w całości (tj. 95,9%) 
sfinansowane ze środków publicznych. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK stwierdziła nieprawidłowości dotyczące 
m.in.: [1] niezapewnienia efektywnych mechanizmów nadzoru nad wykorzystaniem 
przez Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan sp. z o.o. (dalej: WCT Spartan) 
środków w wysokości 3,5 mln zł związanych z organizacją Igrzysk, przekazywanych 
przez Gminę Wrocław; [2] sfinansowania przez Gminę Wrocław kosztów 
opracowania projektu perspektywicznego remontu Trybuny Wschodniej Stadionu 
Olimpijskiego w kwocie 1,1 mln zł, pomimo nieokreślenia terminu realizacji prac 
objętych tym projektem; [3] nieuregulowania przez Gminę Wrocław w formie 
pisemnej wzajemnych rozliczeń z drugim właścicielem kanału deszczowego 
(Akademią Wychowania Fizycznego) oraz zasad korzystania przez Gminę 
z wyremontowanej przez nią infrastruktury kanału deszczowego, będącego tylko 
w części własnością Gminy; [4] nierzetelnej oceny oferty na realizację zadania 
publicznego pn. „Przygotowanie zawodów w ramach Światowych Igrzysk 
Sportowych – The World Games 2017”, w zakresie możliwości realizacji tego 
przedsięwzięcie przez oferenta, co skutkowało przyznaniem dotacji w wysokości 2,1 
mln zł podmiotowi, który wbrew treści oferty wykonał część zadania z pomocą 
podwykonawców; [5] braku rzetelnego nadzoru właścicielskiego nad Wrocławskimi 
Inwestycjami Spółka z o.o. w związku z niepodejmowaniem przez tę spółkę działań 
mających na celu pozyskanie kar umownych przysługujących Gminie z tytułu 
nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę renowacji Stadionu 
Olimpijskiego; [6] niedokonania oceny zasadności wniosku WCT Spartan 
o wniesienie dopłaty do kapitału Spółki w kwocie 2,5 mln zł, czym naruszono § 5 pkt 
1 zarządzenia nr 4715/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. 
w  sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Wrocław wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz 
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dopłat; [7] nieuwzględnienia, w dacie zawarcia umowy z IWGA, w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta planowanych wydatków związanych 
z przygotowaniem Igrzysk; [8] niepodjęcia skutecznych działań mających na celu 
funkcjonowanie Spółki WKO na podstawie zatwierdzonych wieloletnich planów 
finansowych i wieloletnich planów działalności, wbrew wymogowi zawartemu w §14 
aktu założycielskiego tej spółki; [9] nieustalenia w stosownych zarządzeniach 
Prezydenta Wrocławia obowiązujących w okresie od 1 września 2016 r. do 6 lutego 
2020 r. stawek opłat za udostępnianie Stadionu Olimpijskiego lub jego części, 
pomimo że w przypadku innych obiektów zarządzanych przez Młodzieżowe 
Centrum Sportu Wrocław stawki były uregulowane w tych zarządzeniach; [10] 
nieuregulowania w porozumieniu zawartym z Polskim Związkiem Sportów 
Wrotkarskich w pełni kwestii, które powinno ono zawierać, określonych w § 5 ust. 8 
umowy z dnia 21 października 2015 r. zawartej przez Gminę ze Skarbem Państwa – 
Ministrem Sportu i Turystyki; [11] niezapewnienia rzetelnych kryteriów oceny ofert 
w ogłaszanych konkursach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, 
jak również nierzetelnej weryfikacji przedkładanych sprawozdań z wykorzystania 
dotacji przyznawanych klubom sportowym w latach 2017-2018. 

NIK sformułowała także uwagi dotyczące m.in.: [1] dokonania formalnego podziału 
zadań i kompetencji jednostek organizacyjnych Urzędu w związku 
z przygotowaniem Igrzysk po upływie 3,5 roku od zawarcia umowy z IWGA; 
[2] zawarcia w umowie na organizację Igrzysk wymogu korzystania przez Gminę 
z usług wskazanego partnera IWGA, co w znacznej mierze ograniczyło Gminie 
możliwość decydowania o tym, na czyją rzecz będą przekazane środki publiczne 
z tego tytułu i budziło jej wątpliwości co do trybu zawarcia umowy z tym partnerem, 
w szczególności w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo 
zamówień Publicznych1; [3] posługiwania się przez Gminę do 2015 r. znakiem 
słowno-graficznym „The World Games 2017 Wrocław”, pomimo że znak ten nie był 
zarejestrowany, co mogło mieć wpływ na efektywność promocji Miasta w związku 
z organizacją Igrzysk; [4] przyznawania przez Gminę Spółce WKO w latach 2014-
2015 środków niższych niż pierwotnie wnioskowane, przy braku kompleksowej 
analizy wpływu takiego działania na proces organizacji Igrzysk; [5] zawarcia 
w umowie dotacji celowej, przyznającej Gminie dofinasowanie w kwocie 5 mln zł na 
renowację Stadionu Olimpijskiego, zobowiązania Gminy do świadczenia usług 
promocyjnych na rzecz Województwa Dolnośląskiego postanowień 
charakterystycznych dla tzw. umów sponsoringowych; [6] niezakończenia II etapu 
budowy kompleksu torów wrotkarskich w rejonie Parku Tysiąclecia, co wpływa 
niekorzystnie na dostępność tego kompleksu, a także na komfort jego użytkowania; 
[7] każdorazowego szczegółowego badania i dokumentowania 
zindywidualizowanych uwarunkowań działalności klubów sportowych, którym 
przyznawane są dotacje z budżetu Gminy Wrocław, pod kątem weryfikacji istnienia 
przesłanek wskazujących na udzielenie pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 
ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej; [8] nieokreślenia mierników 
pozwalających ocenić skuteczność i efektywność założonych celów promocyjnych 
związanych z organizacją Igrzysk, skutkiem czego nie jest możliwe jednoznaczne 
ustalenie czy efekty te zostały osiągnięte oraz w jakim zakresie i stopniu są 
pochodną organizacji Igrzysk. 

  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Gminy Wrocław do organizacji The World Games 
2017 

1.1. Obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2011 r. w przedmiocie przyjęcia 
uchwały o podjęciu przez Gminę Wrocław starań zmierzających do uzyskania prawa 
organizacji Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 (dalej także: 
TWG 2017 albo Igrzyska) zostały poprzedzone wydaniem opinii przez pięć komisji 
Rady Miejskiej Wrocławia, tj.: Statutową, Sportu i Rekreacji, Promocji i Współpracy 
z Zagranicą, (które jednogłośnie pozytywnie bądź bez uwag zaopiniowały projekt 
uchwały)2, a także Kultury i Nauki oraz Edukacji i Młodzieży, (które niejednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały)3. W trakcie posiedzenia Komisji Edukacji 
i Młodzieży w dniu 14 marca 2011 r. ówczesny Zastępca Dyrektora Departamentu 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, w odpowiedzi na pytanie 
dotyczące kosztów zorganizowania Igrzysk, stwierdził: W tym momencie trudno jest 
to ocenić jednoznacznie, ale może to być w granicach 16 mln zł. W miastach, które 
poprzednio organizowały tę imprezę, koszty organizacji się bilansowały dzięki ilości 
sprzedanych biletów, transmisji i udziałowi sponsorów (...). Z kolei w trakcie 
posiedzenia Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 15 marca 2011 
r. poinformował, że w przypadku kosztu całkowitego przeprowadzenia Igrzysk (…) 
chodzi o kwoty rzędu 30-40 mln dolarów. Ówczesny Zastępca Dyrektora 
Departamentu Spraw Społecznych Urzędu wyjaśnił, że o ile sobie przypomina 
różnica wartości podawanych kwot wynikała z faktu, że przybliżona kwota 30-40 mln 
dolarów dotyczyła szacunkowych całkowitych kosztów Igrzysk, natomiast kwota 
16 mln zł stanowiła przewidywaną kwotę do poniesienia przez miasto-gospodarza. 
Podjęcie przez Miasto Wrocław decyzji o ubieganie się o prawo do organizacji 
Igrzysk poprzedzone było dyskusją podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 
17 marca 2011 r. W dyskusji tej zwolennicy organizacji Igrzysk podnosili 
w szczególności, że jest to najwyższej rangi wydarzenie sportowe, dzięki któremu 
nastąpi promocja Miasta, z kolei przeciwnicy podjęcia starań o organizację TWG 
2017 podkreślali, że wydarzenie to nie jest wystarczająco rozpoznawalne, a ponadto 
nie są znane precyzyjne koszty i korzyści wynikające z organizacji przez Wrocław tej 
imprezy, szczególnie wobec istnienia problemów istotnych z punktu widzenia 
mieszkańców Miasta, które powinny zostać rozwiązane jako priorytetowe (np. 
inwestycje w infrastrukturę sportową w szkołach oraz w infrastrukturę 
komunikacyjną).  

W trakcie ww. sesji Rady Miejskiej ówczesny Dyrektor Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu w odniesieniu do kosztów organizacji TWG 2017 wskazał 
m.in.: Najwięcej emocji wzbudziły koszty. Koszt całości World Games w Duisburgu 
to było 30 mln USD. Całość. (…) Jak zrobimy to tak, jak zrobili to Niemcy, czyli 
dobrze i po gospodarsku, to wystarczy, i w tych kosztach to nie są wydatki z budżetu 
Miasta w całości. Akurat w Duisburgu połowę kosztów publicznych wziął na siebie 
region i liczymy, że i tutaj uda nam się, ponieważ część dyscyplin też chcielibyśmy 
właśnie w regionie rozegrać. (…) Jeżeli uda nam się uzyskać poparcie Regionu, 
poparcie krajowe rządu, to ja jestem przekonany, że z tym się będą wiązały 
fundusze, czyli nie podejmujemy decyzji w tej chwili w ogóle, ale jeżeli byśmy się 
zdecydowali na organizację igrzysk i otrzymali prawo do organizacji to dla budżetu 
Miasta, ja myślę, że to nie będzie większa kwota niż połowa z tych 15 mln USD przy 

                                                      
2 Odpowiednio dniu: 7 marca 2011 r., 16 marca 2011 r. i 16 marca 2011 r. 
3 Odpowiednio w dniu 15 marca 2011 r. (za – 4 głosy, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1) oraz w dniu 14 marca 2011 r. (za – 
5 głosów, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2).  
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możliwości zebrania pieniędzy też z rynku, właśnie z praw telewizyjnych i reklam, 
biletów etc., etc., etc. 

(dowody: akta kontroli str. 52-73, 349-488, 7691-7693, 12304-12332)  

Rada Miejska Wrocławia na mocy uchwały Nr VII/100/11 z dnia 17 marca 2011 r.4 
wyraziła wolę podjęcia starań o ubieganie się Miasta o przyznanie praw do 
organizacji i przeprowadzenia 10. Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich – 
The World Games 2017. Jako podstawę podjęcia tej uchwały przywołano art. 18 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5, zgodnie z którym 
do wyłącznej właściwości rady gminy (miasta) należy m.in stanowienie o kierunkach 
działania prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. 

W uzasadnieniu do projektu uchwały stwierdzono m.in., że impreza tej rangi skupia 
bardzo duże zainteresowanie światowych mediów i kibiców, stanowiąc najlepszą 
możliwą promocję Miasta. Ponadto w dokumencie tym wskazano, że podjęcie 
uchwały w przedmiocie starań o organizację TWG 2017 (…) z racji promocji sportu, 
jak i Miasta Wrocław, jest całkowicie wskazane i uzasadnione przyszłymi profitami 
wynikającymi z organizacji tak prestiżowej imprezy sportowej. Zarówno w treści 
uchwały jak i w uzasadnieniu do uchwały nie odniesiono się do kwoty potencjalnych 
kosztów i przychodów, a także korzyści i ryzyk w wymiarze finansowym związanych 
z organizacją Igrzysk, a także skali potencjalnych odbiorców za pośrednictwem 
mediów.  

(dowód: akta kontroli str. 3440) 

Sekretarz Miasta6 wyjaśnił, że O podjęciu działań mających na celu uzyskanie 
zgody Rady Miejskiej Wrocławia na ubieganie się o przyznanie prawa do organizacji 
TWG 2017 zdecydował przewidywany zakres oddziaływania TWG 2017 oraz 
związany z nim potencjał do budowania marki miasta i regionu na świecie. 
Organizacja imprezy dawała możliwość na zwiększenie prestiżu Miasta i jego 
promocję w świecie. Pozwalała na celowe, gospodarne i racjonalne wykorzystanie 
już istniejącej we Wrocławiu i regionie infrastruktury sportowej, kulturalnej 
i turystycznej. Podejmowane na przestrzeni lat przedsięwzięcia o międzynarodowym 
znaczeniu, predysponowały Wrocław do organizacji TWG 2017, a ich efekty 
utrzymywały Wrocław w czołówce rozpoznawalnych na świecie miast. Tym samym 
uzyskanie zgody Rady Miejskiej Wrocławia nadało, w myśl art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym, kierunek działania Prezydentowi Miasta. Powyższe 
wyjaśnienia są zbieżne z zapisami dokumentacji aplikacyjnej, w której wskazano, że 
głównym powodem, dla którego Miasto podjęło starania o przyznanie prawa do 
organizacji Igrzysk był zamiar wzrostu rozpoznawalności Wrocławia w Europie i na 
świecie, jak również wprowadzenie pozytywnych zmian w postawie mieszkańców 
względem sportu i rekreacji. 

(dowody: akta kontroli str. 675-677, 4827, 5043) 
1.2. Prezydent Wrocławia nie przedłożył na potrzeby kontroli dokumentacji analiz 
(w tym prawnych), strategii, koncepcji, w tym wskazujących potencjalne koszty 
i przychody związane z podjęciem starań z organizacją Igrzysk, które zostałyby 
sporządzone przed podjęciem przez Radę Miejską Wrocławia uchwały z dnia 
17 marca 2011 r., czy też poprzedzające sporządzenie aplikacji.  

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji7 Urzędu wskazał, że aplikacja Wrocławia 
o przyznanie prawa do organizacji TWG 2017 stanowiła jednocześnie elementy 

                                                      
4 W sprawie podjęcia przez Miasto Wrocław starań o przyznanie prawa do organizacji Światowych Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich World Games 2017.  
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., (dalej: ustawa o samorządzie gminnym).  
6 Wszystkie przywołane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wyjaśnienia Sekretarza Miasta udzielane były z upoważnienia 
Prezydenta Wrocławia. 
7 Komórka ta w okresie objętym kontrolą miała różne nazwy. 



 

7 

analizy i strategii dotyczącej Igrzysk. Stwierdził przy tym, że dokumentację 
aplikacyjną opracowano w oparciu o dane z poprzednich Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 3, 6, 8-51, 654-1176, 1177-1179, 2680, 2685, 3438) 
Z przedłożonych na potrzeby kontroli dokumentów wynika, że sporządzenie 
dokumentacji aplikacyjnej powierzono na podstawie umów z dnia 25 lutego 2011 r. 
dwóm osobom niebędącym pracownikami Urzędu, na co wydatkowano środki 
w kwocie 32,0 tys. zł. Jak wyjaśnił Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu 
powierzenie realizacji tych czynności osobom niebędącym pracownikom Urzędu 
wynikało z tego, że osoby te były współpracownikami jednego z posłów na Sejm RP, 
wspólnie z którym zwróciły się do Gminy Wrocław z pomysłem i propozycją promocji 
Gminy Wrocław poprzez organizację Igrzysk. Jak wskazał Dyrektor Biura Sportu 
i Rekreacji Urzędu osoby te nawiązały, jeszcze przed złożeniem propozycji 
Prezydentowi Miasta, kontakt z władzami IWGA, a w związku z tym najlepiej znały 
realia oraz warunki starania się o przyznanie praw do organizacji Igrzysk oraz 
organizacji tej imprezy. Ponadto wykonawcy ww. umów byli odpowiedzialni za 
opracowanie szacunkowego budżetu TWG 2017, a także zakresu niezbędnych 
inwestycji obejmujących infrastrukturę sportową.  

(dowody: akta kontroli str. 3, 6, 8-51, 6427, 6432, 6847-6896, 7385, 7388-7389) 
W związku z TWG 2017 opracowano w lipcu 2014 r. dokument pn. The World 
Games 2017 Strategia Ramowa. W dokumencie tym m.in. określono: 

− Cele Strategiczne: [1] Wzrost rozpoznawalności Wrocławia za granicą; 
[2] Wzrost zainteresowania uprawianiem różnorodnych dyscyplin sportowych we 
Wrocławiu (w tym dyscyplin TWG 2017 Wrocław); [3] Profesjonalna organizacja 
TWG 2017 Wrocław (zorganizowanie TWG 2017 Wrocław zgodnie z zapisami 
umowy zawartej z IWGA); bardzo dobra ocena poziomu organizacyjnego przez 
IWGA po zakończeniu imprezy; [4] Satysfakcja uczestników TWG Wrocław 2017 
(70% poziom zadowolenia wśród uczestników – zawodników, sędziów, gości 
VIP, kibiców, 60% osób zadowolonych z obsługi przez wolontariuszy, 70% 
wolontariuszy zadowolonych z faktu zaangażowania w TWG 2017 Wrocław, 
wysoki poziom zadowolenia partnerów ze współpracy z Komitetem 
Organizacyjnym TWG 2017 Wrocław tj. służby porządkowe, instytucje rządowe); 
[5] Skuteczne Legacy Menagement – wystąpienie zjawiska pozytywnego 
dziedzictwa TWG 2017 Wrocław w postaci wymiernych korzyści dla społeczności 
lokalnej i regionu; [6] Sukces finansowy (bilans) rozumiany jako maksymalizacja 
finansowania igrzysk ze źródeł zewnętrznych tzn. innych niż budżet Gminy 
Wrocław, a także uzyskanie przychodu ze sprzedaży praw marketingowych 
i biletów;  

− Cele Marketingowe: [1] Wzrost rozpoznawalności TWG 2017 Wrocław; 
[2] Wspieranie popularyzacji dyscyplin TWG 2017 Wrocław; [3] Zapełnienie 
kibicami aren sportowych i przestrzeni wydarzeń towarzyszących TWG 2017 
Wrocław; [4] Sukces finansowy (sprzedaż) – sponsoring/merchandising8. 

W przywołanym dokumencie nie zwymiarowano dla celu „Sukces finansowy – 
sponsoring/merchandising” poziomu wskaźników „% budżetu operacyjnego 
pochodzącego ze środków zewnętrznych, w tym sponsorskich” oraz „wpływy 
z merchandisingu”.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że w Urzędzie nie odnaleziono dokumentacji 
dokonywania weryfikacji stopnia realizacji celów przy pomocy wskaźników 
określonych w przywołanym dokumencie. Dodał również, że takiej weryfikacji 
dokonywała Spółka WKO. Prezes Zarządu WKO, (który sprawował tę funkcję od 

                                                      
8 Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN merchandising to: taktyka i działania mające na celu sprzedaż 
towarów lub usług. 
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dnia 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r.) w toku kontroli realizowanej przez NIK 
w WKO9 wskazał, że w trakcie jego pracy nie opracowywano mierników weryfikacji 
założeń przyjętych w 2014 r., niemniej większość przyjętych założeń została 
zweryfikowana w jednym z raportów (dokument pn. Raport z badania satysfakcji 
uczestników), którego opracowanie Spółka zleciła wspólnie z IWGA. Wskazał 
również, że: W moim odczuciu miernikiem oceny finansowej organizacji imprezy był 
poziom zaangażowania środków z budżetu Miasta, który ostatecznie był mniejszy 
niż planowany oraz kwota środków jaka pozostała na koncie Spółki w momencie 
zakończenia działalności, tj. na dzień 30 listopada 2017 r. była to kwota ponad 9 mln 
zł. Ocena natomiast skuteczności programów Legacy w mojej ocenie możliwa jest 
dopiero np. rok po imprezie. Przynajmniej w zakresie funkcjonowania działań 
i programów. Dodał również, że Założenia Legacy powstały w Spółce przed moim 
przyjściem. Nie kojarzę materiału w zakresie wykorzystania obiektów budowanych 
m.in. na TWG i po imprezie. Niemniej jednak budowa, bądź modernizacja tych 
obiektów miała kontekst i powód decyzji znacznie szerszy niż TWG. Największa 
inwestycja czyli modernizacja Stadionu Olimpijskiego, czy druga co do wielkości 
budowa kompleksu basenów były koniecznymi dla realizacji. To dzięki organizacji 
TWG te ważne dla wrocławskiego sportu i rekreacji mieszkańców obiekty powstały 
i uzyskały dofinansowanie. W nawiązaniu do celu i zakresu programu Legacy jego 
intencją było pozostawienie trwałego dziedzictwa imprezy (poza infrastrukturą 
sportową). Najkrócej organizacja TWG miała pomóc w szerszej promocji sportu, 
w stworzeniu mody na nowe trendy, na nowe sporty, które można uprawiać 
rodzinnie, w parkach itd., stworzeniu szerszej oferty sportów i programów w szkole. 
Całość działań przyczyniała się do zwiększenia liczby dzieci oraz dorosłych 
w sportowaniu. 

(dowody: akta kontroli str. 9413-9534, 12333-12339, 9030) 

Z kolei członkowie Rady Nadzorczej WKO (w toku kontroli realizowanej w tym 
podmiocie) wskazali, że (…) Strategia przyjęta dla projektu The World Games 2017 
Wrocław była opracowana przy udziale Spółki w ramach powołanego zespołu 
roboczego, natomiast odnosi się do celów strategicznych Miasta Wrocław, jako 
Miasta Gospodarza. Strategia przewiduje szereg czynności, które przypisano do 
wykonania Spółce, jednak wydaje się, że kontrola w zakresie postawionych celów 
strategicznych Miasta Wrocław należy do Miasta Wrocław, nie do Spółki. Niemniej 
(…) Rada Nadzorcza w granicach swoich kompetencji monitorowała wszelkie 
czynności i działania Spółki związane z przygotowaniem, organizacją 
i przeprowadzeniem Igrzysk TWG 2017 Wrocław. 

(dowody: akta kontroli str. 12340-12348) 

Zagadnienie dotyczące realizacji ww. celów w zakresie Legacy – dziedzictwa TWG 
2017 opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że organizacja Igrzysk przyczyniła się do realizacji zadań 
własnych Gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, tj. promocji 
gminy w Polsce i na świecie oraz promocji kultury fizycznej i nowych dyscyplin 
sportowych wśród mieszkańców miasta, w tym również do poprawy warunków do 
uprawiania sportu, poprzez budowę i renowację infrastruktury sportowej. Tym 
samym Sekretarz Miasta wskazał, że organizacja tej imprezy przyczyniła się do 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie obejmującym sprawy 
wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 tej ustawy, tj. odpowiednio sprawy kultury 
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz 
promocji gminy. 

(dowody: akta kontroli str. 6997,7004) 
                                                      
9 R/18/001 – „Przygotowanie i realizacja zadań związanych z organizacją The World Games 2017 przez Wrocławski Komitet 
Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o.”. 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Obowiązujące przepisy prawa nie wykluczały możliwości zawarcia przez Miasto 
umowy ze stowarzyszeniem zagranicznym na organizację imprezy sportowej 
o międzynarodowym charakterze.  

Miasto Wrocław podejmując decyzję o złożeniu aplikacji do IWGA o przyznanie 
prawa do organizacji TWG 2017 zakładało, że przeprowadzenie tej imprezy będzie 
stanowiło najlepszą możliwą promocję Miasta w regionie i na świecie. Niemniej 
jednak decyzja ta nie była poprzedzona należytym rozpoznaniem (analizą) 
potencjału Igrzysk jako wydarzenia, w oparciu o które powyższe założenie miało być 
realizowane. Na przeprowadzenie tego typu analiz nie wskazują w szczególności 
uzasadnienia do projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia: inicjującej proces 
ubiegania się o organizację Igrzysk oraz w sprawie powołania spółki WKO, pomimo 
że w obu przypadkach wskazywano na pozytywne aspekty promocyjne i prestiżowe 
oraz społeczne jak również wizerunkowe tego wydarzenia.  

Tymczasem jak wynika ze zgromadzonych w toku kontroli materiałów, TWG 2017 
było imprezą o niskiej rozpoznawalności, której zwiększenie, po przyznaniu Miastu 
prawa do jej organizacji, wymagało podjęcia i sfinansowania ze środków Gminy 
działań promocyjnych tej imprezy. Bez rozpoznania potencjału Igrzysk (jako 
wydarzenia, w oparciu o które miała m.in. przebiegać promocja Miasta) przed 
ubieganiem się i uzyskaniem praw do organizacji tej imprezy, nie można było 
racjonalnie zakładać wymiernych korzyści płynących z przeprowadzenia, a tym 
samym wydatkowania środków publicznych na organizację tego wydarzenia. 
Zdaniem Izby potwierdzeniem powyższego był w szczególności niższy niż 
zakładany poziom finansowania kosztów organizacyjnych ze źródeł zewnętrznych.  

Ponadto NIK zwraca również uwagę, że Miasto składając aplikację do IWGA 
o przyznanie prawa do organizacji TWG 2017, zobowiązało się m.in.: do akceptacji 
jako wiążących wszystkich oświadczeń, gwarancji, zobowiązań zawartych 
w dokumentacji aplikacyjnej, do przestrzegania uregulowań IWGA w tym umowy na 
organizację Igrzysk, do przestrzegania prawa szwajcarskiego do rozstrzygania 
sporów wynikających z zawartej umowy, czy też zakupu usług partnera IWGA. 
Deklaracje te nie zostały jednak poprzedzone adekwatną analizą potencjalnych 
korzyści i ryzyk związanych z organizacją Igrzysk. Tym samym na ówczesnym 
etapie brak było uprawdopodobnienia w wystarczającym stopniu, że organizacja 
Igrzysk przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych korzyści przy jednoczesnym 
zminimalizowaniu możliwości zmaterializowania ryzyk, w tym w szczególności 
finansowych. Potwierdzeniem powyższego jest również fakt, że analizy postanowień 
umowy z IWGA i powyższych zobowiązań Miasta zostały przeprowadzone dopiero 
po wyborze Wrocławia jako organizatora Igrzysk. Wówczas to na ich podstawie, 
podjęte zostały próby wprowadzenia do umowy korzystniejszych dla Miasta 
postanowień, niemniej jednak pozycja negocjacyjna Miasta wobec IWGA była 
niekorzystna w świetle zobowiązań wskazanych w aplikacji.  

(dowody: akta kontroli str. 654-1176, 1177-1179, 7693, 7004, 7388-7390, 7696-7698, 7703-7704, 
12349-12386) 

1.3. W złożonej dniu 23 maja 2011 r. dokumentacji aplikacyjnej Wrocławia budżet 
związany z przeprowadzeniem Igrzysk ujęto w dwóch kategoriach kosztów:  

[1] stritce organizacyjnych, które określono na poziomie 124,9 mln zł (44,6 mln 
USD), przy czym założono finansowanie tych kosztów: [a] środkami własnymi 
w kwocie 41,2 mln zł (33,0%), oraz [b] środkami zewnętrznymi łącznej w kwocie 
75,3 mln zł (60,3%), w tym przychodami pochodzącymi m.in.: od sponsorów 
i partnerów w łącznej kwocie 36,4 mln zł (odpowiednio 22,4 mln zł i 14,0 mln zł), 
dotacji z budżetu państwa (25,2 mln zł), transmisji telewizyjnej (3,4 mln zł), 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Opis stanu  
faktycznego 
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sprzedaży biletów (5,6 mln zł), [c] innymi środkami w kwocie 8,4 mln zł, dla których 
nie określono źródła ich finansowania (6,7%); 

[2] budowy lub renowacji obiektów sportowych, które określono na poziomie 160,5 
mln zł (57,3 mln USD), a związanych z inwestycjami w zakresie: [a] Stadionu 
Olimpijskiego – 140,0 mln zł, [b] basenu przy Hali Orbita – 19,6 mln zł oraz [c] toru 
wrotkarskiego – 0,9 mln zł.  

Zgodnie z powyższymi założeniami przyjętymi w aplikacji, łączny budżet Igrzysk 
miał wynieść 285,4 mln zł, w tym środki własne Gminy Wrocław miały stanowić 
łącznie 201,7 mln zł (tj. 70,7%), a finansowanie zewnętrzne miało wynieść 75,3 mln 
zł (26,4%), natomiast dla kwoty 8,4 mln zł (2,9%) nie określono źródła ich 
finansowania (dla wydatków związanych z infrastrukturą). 

W dokumentacji aplikacyjnej wskazano ponadto, że Rada Ministrów od początku 
będzie zaangażowana na różnych płaszczyznach w organizację TWG 2017 
(poprzez m.in. wsparcie finansowe, zapewnienie obiektów, zasobów ludzkich, 
ułatwienie procedur wizowych, wsparcie merytoryczne), a zaprezentowany budżet 
prezentuje niewielkie wsparcie ze strony rządowej. Dodano jednocześnie, że 
wsparcie to powinno być wyższe, zaś poziom prezentowanego wsparcia w aplikacji 
wynikał z braku ówczesnego potwierdzenia tego faktu. Dodatkowo stwierdzono, że 
całkowity budżet imprezy może wzrosnąć, co uzależnione jest od rozmów pomiędzy 
Miastem a Radą Ministrów.  

We wniosku aplikacyjnym zawarto m.in. także sformułowanie, że brak jest 
przeszkód o charakterze handlowym, finansowym, podatkowym lub prawnym, 
mogących kolidować ze zobowiązaniami miasta-gospodarza, wynikającymi z umowy 
o zorganizowanie TWG 2017. 

Miasto Wrocław było uprawnione do zawarcie umowy z IWGA w oparciu o art. 166 
ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.10 oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 
ustawy o samorządzie gminnym.  

(dowody: akta kontroli str. 684-686, 697-698, 700-701, 902-903, 7671-7675, 9727-9840) 
Skarbnik Miasta wskazał, że wedle posiadanej wiedzy (…) w Departamencie 
Finansów Publicznych, przed zawarciem umowy pomiędzy IWGA oraz Gminą 
Wrocław w dniu 21 maja 2012 r., nie pracowano nad ustalaniem projektu budżetu 
Igrzysk. Sekretarz Miasta stwierdził m.in., że możliwość sfinansowania kosztów 
organizacji Igrzysk nie została ustalona przez jedną osobę, czy komórkę 
organizacyjną Urzędu, lecz była skutkiem podjęcia strategicznej decyzji w tym 
względzie. Dodał przy tym, że w latach 2011-2017 Miasto dysponowało budżetami 
w przedziałach od ok. 3,5 mld zł do ponad 4 mld zł i po podjęciu decyzji 
o organizacji Igrzysk wiadomym było, że należy sfinansować zadania w tym 
zakresie.  

(dowody: akta kontroli str. 6919-6924, 9021) 

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
przyjęła Dezyderat nr 11 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
udzielenia przez Rząd RP poparcia i niezbędnych gwarancji dla Wrocławia jako 
miasta ubiegającego się o organizację TWG w 2017. Z przygotowanego przez 
przedstawicieli Wrocławia projektu dezyderatu Komisja Sejmowa usunęła m.in. 
zapisy Poprzednie edycje igrzysk były organizowane przez specjalnie w tym celu 
powołane spółki lub organizacje pozarządowe zwane Lokalnym Komitetem 
Organizacyjnym (LKO). Istotnym źródłem środków finansowych były środki 
z budżetu krajowego. Planowany koszt organizacji imprezy wynosi 44 mln zł. 
Jednocześnie władze miasta zapewniają, że planowany budżet zakłada pełny zwrot 
zainwestowanych w organizację imprezy środków. W trakcie posiedzenia Komisji 
                                                      
10 Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.  
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przedstawiciel Urzędu wskazał m.in., że Poparcie rządu najbardziej jest potrzebne 
ze względów prestiżowych (…) Na tym etapie nie koncentrujemy się na kwestiach 
finansowych. Dopiero później zasiądziemy do rozmów z przedstawicielami 
Ministerstwa Sportu i Turystyki i będziemy rozmawiać, jak silnie chcemy zaznaczyć 
się na mapie świata, organizując tę imprezę, ale jej rozmach zależeć będzie od 
wysokości środków. 

Z protokołu posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 
z dnia 30 czerwca 2011 r., wynika, że Gmina Wrocław wystąpiła do organów 
centralnych z wnioskiem o zapewnienie finansowania TWG 2017 w łącznej kwocie 
18,0 mln USD, w tym 9,0 mln USD na wydatki w sferze organizacyjnej oraz 9,0 mln 
USD na wydatki związane z infrastrukturą sportową na potrzeby Igrzysk.  

W trakcie ww. posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
wskazał, że utrudnione może być przekazanie Gminie Wrocław kwoty stanowiącej 
równowartość 9,0 mln USD na pokrycie części kosztów w sferze organizacyjnej 
Igrzysk. Zadeklarował przy tym wstępnie, że realne pozostaje partycypowanie 
Ministerstwa (środków budżetu państwa) w inwestycji dotyczącej budowy basenu 
o długości 50 m. W trakcie tego posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa wskazał 
ponadto m.in., że utrudnione może być zrealizowanie przez Gminę Wrocław 
przychodów w zakładanych w aplikacji kwotach, a w związanych z organizacją 
imprezy w zakresie dotyczącym m.in. przychodów z transmisji telewizyjnej, 
w sytuacji, gdy w praktyce organizatorzy/federacje sportowe przeprowadzający 
zawody w części dyscyplin ujętych w programie tradycyjnych igrzysk olimpijskich 
pokrywają koszty wyprodukowania sygnału telewizyjnego i przeprowadzenia relacji 
z tych wydarzeń11..  

(dowody: akta kontroli str. 9637-9662) 
Pismem12 z dnia 6 lutego 2014 r. Prezydent Wrocławia przekazał do Ministra Sportu 
i Turystyki13 projekt porozumienia o współpracy przy organizacji Światowych Igrzysk 
Sportowych The World Games 2017 Wrocław pomiędzy Ministerstwem Sportu 
i Turystyki a Gminą Wrocław. W projekcie porozumienia proponowano podjęcie 
współpracy w obszarach dotyczących budowy i modernizacji infrastruktury sportowej 
Igrzysk, organizacji Igrzysk, promocji kultury fizycznej i sportu, wsparcia 
przygotowań polskiej reprezentacji do udziału w Igrzyskach, promocji Polski 
i Wrocławia jako gospodarza TWG 2017, przy czym zaznaczono, że finansowanie 
współpracy leży w gestii każdej ze stron dla działań własnych, a wszelkie 
wypracowane projekty i zadania, w tym inwestycyjne, zostaną finansowane według 
specjalnie dla nich określonego podziału w odrębnych dokumentach i umowach. 
Na podstawie ww. porozumienia Ministerstwo Sportu i Turystki miało zostać 
patronem Igrzysk. Odpowiadając na propozycję Prezydenta Wrocławia, Dyrektor 
Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystki w piśmie 
z dnia 19 marca 2014 r.14 przedstawił uwagi, co do treści ww. porozumienia, 
a w szczególności wskazał, że: [1] porozumienie, co do zasady, powinno mieć 
charakter deklaratoryjny i nie kreować zobowiązań majątkowych oraz nie rodzić 
jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron porozumienia; [2] Minister Sportu 
i Turystyki jako organ administracji publicznej działa w granicach i na podstawie 
przepisów prawa, w ramach powierzonych mu kompetencji. Przeznaczenie tudzież 
przekazywanie jakichkolwiek środków finansowych powinno przede wszystkim 
wpisywać się w realizację zadań powierzonych Ministrowi przepisami prawa. Trudne 
jest do przyjęcia umieszczanie w treści porozumienia zobowiązań ministra do 
zabezpieczenia ewentualnych środków finansowych – zwłaszcza przed 
                                                      
11 http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/dezyder6?OpenAgent&KFS - dostęp w dniu podpisania wystąpienia pokontrolnego. 
12 Nr BSR-TWG.425.3.2013.  
13 Dalej także: Minister Sportu.  
14 Nr DSW 074/10541/2014/AB.  
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podpisaniem odpowiednich umów; [3] do wyrażenia zgody na wykorzystywanie 
przez Ministra Sportu i Turystyki logotypu TWG 2017 do działań promocyjno-
informacyjnych – konieczne będzie co najmniej zapewnienie przez Gminę Wrocław, 
że posiada uprawnienia do dysponowania tym logotypem, a Minister korzystając 
z niego nie naruszy praw osób trzecich; słowo umowa, powinno zostać zastąpione 
słowem porozumienie. Ostatecznie porozumienie nie zostało zawarte w pierwotnie 
proponowanym przez Gminę Wrocław kształcie. W podpisanym przez Ministra 
Sportu i Turystyki oraz Gminę Wrocław dnia 2 października 2014 r. Porozumieniu 
o współpracy przy organizacji Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 
2017 Wrocław, postanowiono, że jego strony będą podejmować działania na rzecz 
organizacji i promocji The World Games 2017, w obszarach: [1] budowy 
i modernizacji infrastruktury sportowej Igrzysk; [2] organizacji Igrzysk; [3] promocji 
kultury fizycznej; [4] wsparcia przygotowań polskiej reprezentacji do udziału 
w Igrzyskach; [5] promocji Polski i Wrocławia jako gospodarza Igrzysk. 
Porozumienie to nie zawierało zobowiązania Ministra w sferze sfinansowania 
kosztów przeprowadzenia Igrzysk (w § 3 Porozumienia wskazano, że jego zawarcie 
nie powoduje roszczeń majątkowych dla Stron). 

(dowody: akta kontroli str. 6389-6393, 9535-957, 12907-12911) 
Gmina Wrocław w aplikacji zawarła m.in.: 

a) zobowiązanie do przestrzegania uregulowań IWGA w tym umowy z Miastem-
Gospodarzem,  

b) deklarację znajomości umowy o zorganizowanie TWG 2017, 

c) akceptację jako wiążących wszystkich oświadczeń, gwarancji, zobowiązań 
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, 

d) akceptację finansowych warunków organizacji Igrzysk, 

e) zobowiązanie podjęcia wszelkich niezbędnych środków do wypełnienia 
poczynionych przez Gminę Wrocław zobowiązań, 

f) zobowiązanie zastosowania prawa szwajcarskiego do rozstrzygania sporów 
wynikających z zawartej umowy, 

g) zobowiązanie do zakontraktowania przez Wrocławski Komitet Organizacyjny 
usług partnera IWGA w zakresie dotyczącym systemu akredytacji, pomiaru 
czasu i wyników. 

Tym samym Gmina Wrocław składając dokumentację aplikacyjną potwierdziła 
zobowiązanie (w przypadku wyboru jej oferty) do przestrzegania ustalonych przez 
IWGA warunków, a także potwierdziła znajomość przewidywanej do zawarcia 
umowy o zorganizowanie Igrzysk.  

Sekretarz Miasta wskazał, że W ramach Urzędu Miejskiego Wrocławia komórką 
zobowiązaną do przygotowania aplikacji było Biuro Sportu i Rekreacji UMW, które 
nie przeprowadzało wcześniejszych analiz związanych z aplikacją o TWG 2017. 
Analizy nie były przeprowadzane przed złożeniem Aplikacji, ponieważ nie była ona 
dokumentem wiążącym. Takim dokumentem stała się dopiero umowa z IWGA. 

 (dowody: akta kontroli str. 841, 897-901, 6996-6997, 7004) 
Po wyborze (w styczniu 2012 r.) Gminy Wrocław jako gospodarza Igrzysk, a przed 
zawarciem umowy z IWGA, projekt umowy został poddany procesowi opiniowania, 
w który zaangażowano zarówno służby prawne Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
roboczy „Zespół TWG”, w skład którego wchodzili oddelegowani pracownicy Biura 
Sportu i Rekreacji Urzędu (dwie odrębne opinie z dnia 16 marca 2012 r.), jak 
również podmioty zewnętrzne.  
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W procesie opiniowania projektu umowy pracownicy Urzędu zwrócili uwagę m.in. na 
zagadnienia, które budziły wątpliwości w kontekście formalnoprawnych aspektów 
zawarcia tej umowy, jak również zabezpieczenia interesów Gminy.  

I tak opiniujący projekt umowy trzej radcowie prawni (będący pracownikami Urzędu) 
podnieśli m.in., że: [1] projekt umowy wymaga zarówno doprecyzowania jej 
konkretnych zapisów, jak również wyjaśnienia niektórych zagadnień związanych 
z konkretnymi propozycjami, [2] „wszystkie ryzyka i obowiązki są przeniesione na 
miasto organizatora”, [3] umowa w przypadku odpowiedzialności za odwołanie lub 
przełożenie Igrzysk obciąża wyłącznie Miasto-Gospodarza i nie jest w tym zakresie 
skonstruowana proporcjonalnie, [4] nieznajomość prawa obowiązującego 
w Szwajcarii w kontekście odpowiedzialności w zakresie obowiązków przyjętych 
przez IWGA, [5] punkt 2.6 umowy Relacje w telewizji i innych mediach, prawo do 
transmisji i technologia wymaga głębokiej analizy zarówno od strony technicznej, jak 
również i ewentualnych kosztów jakie będą dla Miasta i LKO w zakresie wymagań 
jakie stawia IWGA, a także [6] brak jest możliwości stosowania wyłącznie prawa 
szwajcarskiego w sytuacji gdy Gmina wykonuje swoje zadania i kontraktuje usługi 
zgodnie z polskim prawem i prawem UE, a także wskazali na inne kolizje 
z obowiązującym prawem polskim, [7] występuje zasadność identyfikacji wszystkich 
kosztów i oszacowania ich wysokości.  

Z kolei pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu sformułowali m.in. uwagi 
dotyczące: [1] możliwości podpisania umowy, która będzie podlegała prawu 
szwajcarskiemu (a nie polskiemu) i jakie dodatkowe kwestie formalne pociąga to za 
sobą, [2] kto w imieniu Gminy ma prawo do reprezentacji i kto powinien podpisać 
projektowaną umowę, [3] możliwości współpracy z partnerami wskazanymi przez 
IWGA w kontekście wymogów prawa polskiego.  

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że nie ma wiedzy, czy Zespół ds. TWG15 
otrzymał odpowiedź na sformułowaną w toku procesu opiniowania projektu umowy 
wątpliwość: Czy Gmina Wrocław może podpisać umowę, która będzie podlegała 
prawu szwajcarskiemu (a nie polskiemu) i jakie dodatkowe kwestie formalne 
pociąga to za sobą. 

Niezależnie od powyższego opiniujący zwracali także uwagę na inne zagadnienia 
wymagające korekty lub doprecyzowania. 

(dowody: akta kontroli str. 1177, 1274-1281, 7388) 
Z tytułu udziału podmiotów zewnętrznych w procesie opiniowania i negocjacji 
umowy o zorganizowanie TWG 2017 Urząd wydatkował 79 950 zł. Dyrektor Biura 
Sportu i Rekreacji Urzędu zawarł (ze wskazaniem jako podstawy prawnej udzielenia 
zamówienia art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych16) w dniu 16 maja 2012 r. dwie umowy: 

− nr 10/BSR/2012, której zakres przedmiotowy według jej brzmienia obejmował: 
[a] wykonanie analizy projektu umowy pomiędzy Gminą Wrocław a International 
World Games Association z siedzibą w Lozannie pod kątem podatkowym 
i prawnym; [b] wskazanie propozycji zmian zapisów w projekcie, [c] udział 
przedstawicieli Wykonawcy w negocjacjach Zamawiającego z The International 
World Games Association. Z tytułu jej realizacji wypłacono kwotę 49 200 zł; 

− nr 11/BSR/2012, której zakres przedmiotowy według jej brzmienia obejmował: 
[a] analizę prawną w zakresie prawa szwajcarskiego projektu umowy 
dotyczącego organizacji World Games 2017 we Wrocławiu, przekazanego 
Gminie Wrocław przez International World Games Association, [b] przygotowanie 

                                                      
15W skład, którego wchodzili zgodnie z przekazanymi informacjami oddelegowani pracownicy Biura (nie wskazano przy tym 
danych personalnych tych osób). 
16 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej: ustawa Pzp.  
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komentarzy do analizowanego projektu umowy w zakresie klauzul, które mogą 
być niezgodne z prawem szwajcarskim. Wykonawcą tej umowy był zewnętrzny 
podmiot, wchodzący w skład grupy kapitałowej podmiotu realizującego umowę nr 
10/BSR/2012. Z tytułu realizacji umowy wypłacono kwotę 30 750 zł.  

Z przedłożonej na potrzeby kontroli dokumentacji wynika, że: 

− negocjacje w przedmiocie brzmienia projektu umowy z IWGA, w których udział 
brali przedstawiciele późniejszych wykonawców, odbyły się w dniach 27-28 
marca 2012 r., tj. przed zawarciem umów nr 10/BSR/2012 i nr 11/BSR/2012,  

− proces opiniowania przedmiotu umowy, w którym brali udział przedstawiciele 
przywołanych podmiotów zewnętrznych, został rozpoczęty nie później niż 
w lutym 2012 r., tj. przed zawarciem umów nr 10/BSR/2012 i nr 11/BSR/2012. 

Ponadto w Protokole negocjacji17 wskazano m.in., że: 

− doświadczenia płynące z organizacji poprzednich edycji The World Games 
wskazywały na trudności przy dokonywaniu zmian w umowie na organizację tej 
imprezy, 

− Przedstawiciele Miasta oraz IWGA przedstawili na początku spotkania listę 
zastrzeżeń do treści umowy, które miały być przedmiotem negocjacji 
i ewentualnych zmian. Lista to została przedstawiona doradcom (…) w dniu 
spotkania (27 marca 2012 r.). 

− Stanowisko jakie prezentowało Miasto Wrocław przed negocjacjami opierało się 
na następujących założeniach: [-] Miasto Wrocław posiada w stosunku do IWGA 
słabą pozycję negocjacyjną, [-] Najbardziej istotnymi dla miasta aspektami 
Projektu Umowy są kwestie finansowe oraz kwestia możliwości wykonania 
umowy na organizację TWG 2017 w kontekście powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa.  

− Rozmowy dotyczyły (…) punktów Projektu Umowy, w szczególności zaś 
zastrzeżeń zgłaszanych przez doradców (…), co do których decyzją Miasta 
Wrocławia, z uwagi na krótki czas negocjacji, nie wszystkie udało się objąć 
modyfikacjami.  

Z Protokołu negocjacji wynika, że w ich trakcie poruszono 19 zagadnień związanych 
z zapisami umowy (w tym 10 zasygnalizowanych przez Urząd oraz dziewięć 
wskazanych przez zewnętrznych doradców), spośród których w odniesieniu do 
trzech nie dokonano zmian w projekcie umowy.  

Ponadto z Protokołu negocjacji wynika, że doradcy zewnętrzni Gminy otrzymali listę 
zagadnień mających być przedmiotem negocjacji w dniu ich rozpoczęcia, a z uwagi 
na krótki czas negocjacji, nie wszystkie omawiane zagadnienia zostały objęte 
modyfikacjami.  

Uregulowania, które zostały zmodyfikowane w wyniku prowadzonych negocjacji 
dotyczyły m.in.: [1] zniesienia braku ograniczenia odpowiedzialności IWGA 
w przypadku szkód lub strat spowodowanych wskutek umyślnego działania ze 
strony IWGA, [2] wprowadzenia zapisów umownych pozwalających na zachowanie 
i używanie przez Miasto-Gospodarza znaku towarowego TWG 2017: [a] na potrzeby 
promocji – nieodpłatnie, [b] dla celów komercyjnych – odpłatnie; [3] realizacji 
zamówień publicznych przez Gminę i WKO za pośrednictwem IWGA; [4] wydłużenia 
terminu na naprawę naruszenia, które w przypadku braku jego naprawy mogłoby 
skutkować wypowiedzeniem przez IWGA umowy. Ponadto część zmian dotyczyła 
określenia definicji oraz nazewnictwa stosowanego w umowie. 

                                                      
17 Protokół z negocjacji umowy organizacji The World Games 2017, które odbyły się we Wrocławiu w dniach od 27 marca 2012 
r. do dnia 28 marca 2012 r. Na potrzeby kontroli przedłożono kontrolerom korespondencję prowadzoną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej w sprawie protokołu z negocjacji (dokument nie zawierał podpisu/podpisów).  
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Z przedłożonych w toku kontroli dokumentów nie wynika, aby w związku z procesem 
związanym z podpisaniem umowy (w tym prowadzonymi negocjacjami), uległy 
zmianie, na korzystniejsze dla Miasta-Gospodarza, warunki finansowe związane 
z realizacją umowy, w tym dotyczące należnej IWGA prowizji z tytułu wpływów od: 
sponsorów, sprzedaży biletów oraz pozostałych, wygenerowanych w związku 
z TWG 2017 (m.in. sprzedaży towarów, jedzenia i napojów oraz pakietów 
noclegowych). 

(dowody: akta kontroli str. 3683-3722, 3735-3740) 

Ponadto przed zawarciem umowy, pismem z dnia 11 maja 2012 r., Wiceprezydent 
Wrocławia wystąpił do IWGA m.in. z propozycją dokonania zmian w projekcie 
umowy na organizację TWG 2017. Przedmiotowe wystąpienie nie zostało 
odnalezione w zasobach Urzędu. W odpowiedzi na powyższe wystąpienie 
Wiceprezydenta Wrocławia przedstawiciele IWGA zwrócili uwagę, że (…) 
przyznanie organizacji World Games zostało rozstrzygnięte w procesie, w którym 
akceptacja umowy stanowiła warunek dla wszystkich kandydatów (…). W związku 
z tym wznowienie negocjacji dotyczących treści umowy nie może mieć miejsca 
chociażby dlatego, aby uszanować inne strony biorące udział w przetargu. To 
kwestia zasad, dlatego nie możemy rozpatrzyć Pańskiego Aneksu, który pod 
względem treści ale też przede wszystkim z formalnego punktu widzenia byłby 
wynikiem negocjacji, które powinny się odbyć przed potwierdzeniem Pańskiej 
kandydatury i które nie mogą zostać już wznowione, tak jakby przetarg nie został 
jeszcze rozstrzygnięty. Niemniej przedstawiciele IWGA w skierowanej odpowiedzi 
odnieśli się do poszczególnych zapisów umownych18 wskazując, że w takim 
zakresie w jakim jest to konieczne, niniejsze pismo stanowi zmianę umowy. 
Powyższe zostało zaakceptowane przez przedstawicieli Gminy Wrocław. 

(dowody:, str. 589-592, 6347, 6355, 9020, 9031, 9327-9368, 12903-12906) 

Ponadto podmiot zewnętrzny, z którym została zawarta jedna z umów w dniu 
16 maja 2012 r., opracował przed zawarciem umowy w sprawie organizacji Igrzysk 
propozycję zmian jej zapisów. Proponowane zmiany dotyczyły m.in. definicji 
umownych (w tym zdefiniowania nadwyżek w oparciu o różnice pomiędzy 
przychodami finansowymi i kosztami organizacyjnymi), prawa przydzielenia praw do 
transmisji serwisom i agencjom informacyjnym, odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone w wyniku niedbalstwa, ograniczenia czasowego Gminy za ewentualne 
wyrządzone szkody, czy też wprowadzenia uregulowań wskazujących sytuacje, 
w których Gminie Wrocław będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy. 
Spośród 15 zagadnień, obejmujących proponowane zmiany w umowie częściowo 
uwzględniono dwa z nich.  

(dowody: akta kontroli: str. 3723-3734) 

Umowa Gminy Wrocław z IWGA na organizację 10. Światowych Igrzysk Sportowych 
– The World Games 2017 została podpisana w dniu 21 maja 2012 r. Na podstawie 
tej umowy Gmina Wrocław zobowiązała się do organizacji i przeprowadzenia 
Igrzysk, a także poniesienia kosztów z tym związanych. Obowiązek realizacji zadań 
związanych z Igrzyskami zarówno w sferze realizacji poszczególnych zadań, ich 
finansowania, a także ryzyk wynikających z realizacji umowy (w tym finansowych) 
spoczął w zasadniczej mierze na Gminie Wrocław (WKO).  

(dowody akta kontroli: str. 12911-12985) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

                                                      
18 Dotyczących: [1] Procesu zatwierdzania, [2] okresu ważności praw, [3] Okresu ważności praw przyznanych stronom trzecim 
w związku z World Games, [4] Ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z prawem szwajcarskim, [5] Uznaniem przedawnienia, 
[6] Dwustronnego prawa do odstąpienia, [7] Nadwyżki.  

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Zawarcie umów BSR/10/2012, której przedmiot zgodnie z § 1 obejmował: 
[a] wykonanie analizy projektu umowy pomiędzy Gminą Wrocław a IWGA pod kątem 
podatkowym i prawnym, [b] wskazanie propozycji zmian zapisów w Projekcie, 
[c] udział przedstawicieli wykonawcy w negocjacjach Gminy z IWGA 
oraz BSR/11/2012 (która przedmiot zgodnie z § 1 obejmował: [a] analizę prawną 
w zakresie prawa szwajcarskiego projektu umowy dotyczącej organizacji The World 
Games 2017, [b] przygotowanie komentarzy do analizowanego projektu w zakresie 
klauzul, które mogą być niezgodne z prawem szwajcarskim) dokonane zostało 
z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawy Pzp poprzez nieuprawnione 
dokonanie podziału zamówienia na dwie części i nieuprawnione powołanie się na 
art. 6a tej ustawy, który dopuszczał udzielnie zamówień w częściach. Przedmiotowe 
umowy zobowiązały Gminę do wypłaty za zrealizowane usługi wynagrodzenia 
odpowiednio w kwotach 49 200,00 zł (40 000,00 zł netto) oraz 30 750,00 zł 
(25 000,00 zł netto). Tym samym łączna wartość tych umów wynosiła 65 000,00 zł, 
tj. równowartość 16 170,76 tys. euro, więc przekraczała obowiązujący wówczas 
próg 14,0 tys. euro, który obligował do udzielenia zamówienia w jednym z trybów 
określonych w ustawie Pzp. Ponadto świadczenie usług wskazanych w ww. 
umowach, co najmniej w części nastąpiło przed podpisaniem ww. umów, co 
stanowiło także naruszenie obowiązujących w Urzędzie procedur udzielania 
zamówień publicznych. 

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji Urzędu, który zawarł w imieniu Gminy umowy 
nr 10/BSR/2012 oraz 11/BSR/2012 wyjaśnił m.in., że zawarcie dwóch odrębnych 
umów wynikało z całkowicie rozbieżnego zakresu zlecenia. Dodał również, że 
wiedział o udziale przedstawicieli ww. podmiotów w negocjacjach dotyczących 
umowy w sprawie organizacji TWG 2017, jednakże nie są mu znane podstawy 
dokonywania tych czynności przed 16 maja 2012 r., a w obydwu przypadkach 
decyzję o zawarciu umów zgodnie z art. 4 pkt. 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp podjął 
Wydział Zamówień Publicznych na podstawie zapytania skierowanego przez Biuro. 

NIK nie podziela wyjaśnień Dyrektora Biura Sportu Urzędu z uwagi, na to, że: 
[1] w odniesieniu do przywołanych umów w Formularzach zgłoszeniowych 
w sprawie udzielenia zamówienia na usługę z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 16 maja 2012 r. wskazano ten sam 
główny przedmiot zamówienia (79.11.00.00-8 – usługi w zakresie doradztwa 
prawnego i reprezentacji prawnej). Nie wskazywano przy tym w każdym z tych 
wypadków dodatkowych przedmiotów zamówienia, [2] w § 2 ust. 3 umowy 
10/BSR/2012 jako wykonawcę części tej umowy wskazano wykonawcę umowy 
nr 11/BSR/2012, [3] wskazani w umowach nr 10/BSR/2012 oraz 11/BSR/2012 
wykonawcy należeli do jednej grupy kapitałowej, [4] w wystawionych przez 
wykonawców umów nr 10/BSR/2012 oraz 11/BSR/2012 fakturach VAT wskazano 
ten sam numer rachunku bankowego do zapłaty za świadczone na rzecz Gminy 
Wrocław usługi oraz w dokumentach tych jako osobę sprzedającą (podpis 
sprzedawcy) wskazano tę samą osobę, [5] umowy te zostały zawarte w tej samej 
dacie; [6] umowy te w ocenie NIK dotyczyły zakresu przedmiotowego usług, który co 
najmniej w części został powierzony przez przedstawicieli Gminy z pominięciem 
formy pisemnej, a dodatkowo którego realizacja co najmniej w części została 
dokonana przed podpisaniem tych umów, a także przed sporządzeniem Formularzy 
zgłoszeniowych w sprawie udzielenia zamówienia na usługę z wyłączeniem 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przed dniem 
16 maja 2012 r. Zgodnie z § 46 ust. 1 zarządzenia Nr K/10/10 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu zamówień publicznych 
udzielanych w Urzędzie Miejskim Wrocławia zamówienia publiczne udzielane 
z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy podlegają przed ich 
udzieleniem rejestracji w odrębnym rejestrze zamówień (wersja papierowa lub 
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elektroniczna), prowadzonym w każdej komórce organizacyjnej Urzędu, a zgodnie 
z § 48 ust. 1 tego zarządzenia podstawą do rejestracji zamówienia jest formularz 
zgłoszeniowy, zawierający co najmniej informacje wskazane w Formularzu 
zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 5 do Regulaminu. 

(dowody: akta kontroli str. 3683-3740, 4825, 5041,7385-7390) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Umowa z IWGA zakładała zawarcie umowy z jej partnerem. Były to zatem 
świadczenia ściśle ze sobą korelujące. Niemniej, wobec oczekiwania przez ten 
podmiot w ocenie Gminy zbyt wygórowanego wynagrodzenia za oferowane usługi, 
wykonanie tego zobowiązania, w praktyce rodziło po stronie Gminy wątpliwości czy 
istnieje możliwość zlecenia usług przewidzianych do wykonania przez partnera 
IWGA innemu, konkurencyjnemu wobec niego podmiotowi – który mógłby 
świadczyć usługi równoważne oferowanym przez partnera IWGA. Ponadto zawarcie 
ww. umowy budziło po stronie Gminy wątpliwości w zakresie trybu jej zawarcia, 
w szczególności w zakresie stosowania ustawy Pzp.  

Tym samym ukształtowanie stosunku prawnego między Gminą a IWGA w znacznej 
mierze ograniczyło Gminie możliwości decydowania o tym, na czyją rzecz 
przekazane będą środki publiczne, bowiem to IWGA, a nie Gmina dokonała 
wskazania partnera jako adresata tych środków. Powyższe w połączeniu 
z postanowieniami umowy z IWGA, które przewidywały, że Gmina ponosi wyłączne 
ryzyko z tytułu umowy z IWGA mogło niekorzystnie wpłynąć na zapewnienie zasad 
dokonywania wydatków ze środków publicznych.  

Dodatkowo wskazać należy, że zobowiązanie Miasta do zawarcia umowy 
z partnerem IWGA i finalne jej zawarcie budziło po stronie Gminy wątpliwości 
w zakresie trybu zawarcia tej umowy, w szczególności w zakresie stosowania 
ustawy Pzp. Ostatecznie ustalono, że partner będzie świadczył usługi bezpośrednio 
na rzecz WKO, przy czym zapłata wynagrodzenia za te świadczenia zostanie 
dokonana przez WKO na rzecz IWGA.  

(dowody: akta kontroli str. 4137-4139, 4177-4181, 6347-6348, 6355, 9012, 9032-9037) 

1.4. Pismem z dnia 7 maja 2013 r. Wiceprezydent Wrocławia wystąpił do IWGA 
z inicjatywą w sprawie możliwości zmiany terminów określonych dla przygotowania 
przez Wrocław (WKO) koncepcji medialnej, a także zawarcia umowy na produkcję 
i sprzedaż sygnału telewizyjnego (terminy na dokonanie tych czynności upływały 
30 września 2013 r.). Powyższe uzasadniono m.in. ostatecznym terminem 
zatwierdzenia dyscyplin sportowych w ramach TWG 2017, co miało nastąpić po 
edycji The World Games w 2013 r., a także wpływem tego czynnika na 
zatwierdzenie listy miejsc rozgrywania zawodów. W przywołanym wystąpieniu 
Wiceprezydent Wrocławia wskazał również na zainteresowanie Gminy Wrocław 
rozwiązaniem polegającym na przygotowaniu, sprzedaży oraz realizacji programu 
sponsoringu TWG przez podmiot zagraniczny. Ponadto w powyższym zakresie 
Wiceprezydent Wrocławia wystosował do IWGA list intencyjny, w którym 
proponowano dokonanie w grudniu 2013 r. omówienia i zmiany powyższych 
terminów, a także terminu na opracowanie koncepcji sponsoringowej z 30 września 
2013 r. na 31 lipca 2014 r. Dokument ten nie został podpisany przez IWGA 
bezpośrednio po jego otrzymaniu, natomiast zmiany w tym zakresie wprowadzono 
na mocy aneksu z dnia 6 marca 2015 r. 

(dowody: akta kontroli str.593-600, 623) 

W trakcie 1 posiedzenia Komitetu Koordynującego w dniach 2-3 grudnia 2013 r. 
podjęto wątek możliwości realizacji przez podmiot trzeci zadań w zakresie 
pozyskania sponsorów Igrzysk.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Opis stanu  
faktycznego 
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Do Gminy Wrocław wpłynął projekt aneksu sporządzonego przez IWGA, w którym 
przewidziano zmianę umowy w zakresie dotyczącym praw sponsorskich (poprzez 
przeniesienie ich na podmiot trzeci, inny niż IWGA). W odpowiedzi Wiceprezydent 
Wrocławia pismem z dnia 17 marca 2014 r. wskazał na zagadnienia warunkujące 
dalsze działania dotyczące przekazanego projektu aneksu, a dotyczące: 
sponsoringu (w tym konieczność określenia warunków finansowych), znaku 
towarowego (w tym zobowiązanie IWGA do rejestracji znaku towarowego) oraz 
międzynarodowych praw do transmisji. 

W trakcie kolejnego, 2. posiedzenia Komitetu Koordynującego w dniach 8-9 kwietnia 
2014 r. przedstawiciele Wrocławia oraz IWGA kontynuowali dyskusję w przedmiocie 
przekazania IWGA, przysługującego zgodnie z umową Gminie Wrocław, zadania 
komercjalizacji praw sponsoringowych. Na przywołanym spotkaniu osiągnięto 
wstępny kompromis w tym zakresie. Przedstawiciele IWGA i Miasta ustalili m.in.: 
[1] przeniesienie przez Miasto na IWGA zadań w zakresie komercjalizacji praw 
sponsoringowych, w tym pozyskiwania sponsorów Igrzysk; [2] sposób podziału 
pomiędzy IWGA i Miasto środków uzyskanych od sponsorów Igrzysk; 
[3] konieczność akceptacji i kontrasygnowania przez Miasto każdej z umów 
sponsorskich; [4] prawo przeglądu przez Miasto, do końca marca 2016 r., 
uzyskanych efektów, a także renegocjonowania i wypowiedzenia ustaleń w tym 
zakresie.  

Ponadto kancelarii prawnej obsługującej Gminę w zakresie dotyczącym The World 
Games 2017 powierzono w dniu 30 października 2015 r. opracowanie „Opinii 
dotyczącej propozycji zmian przewidzianych umową z IWGA warunków udziału 
przychodów sponsoringowych”. W przedłożonej opinii19 wskazano m.in. Warto 
podkreślić, że z racji niskiej rozpoznawalności TWG 2017 na świecie, duży wpływ na 
realne przychody od sponsorów będą miały warunki oraz klimat polityczny podczas 
imprezy, ale również skala działań promocyjnych i wizerunkowych podjętych przez 
Wrocław. W przedmiotowym dokumencie podkreślono przy tym znaczącą rolę 
sponsorów z krajowego sektora publicznego, a także wskazano, że ustalenia 
poczynione w kwietniu 2014 r. podczas posiedzenia Komitetu Koordynującego 
w przedmiocie podziału wpływów są korzystne dla Gminy Wrocław. 

Pomimo ww. działań nie dokonano zmian umowy w zakresie dotyczącym 
komercjalizacji praw sponsoringowych. Tym samym prawo do komercjalizacji praw 
sponsoringowych przez cały okres obowiązywania umowy przysługiwało Gminie 
Wrocław (oraz działającym w jej imieniu podmiotom).  

Sekretarz Miasta wyjaśniając m.in. brak zawarcia aneksu do umowy 
w przedmiotowym zakresie wskazał, celem podjęcia działań (…) była chęć 
zmaksymalizowania przychodów ze sponsoringu, co pozwoliłoby zmniejszyć udział 
nakładów finansowych Gminy Wrocław. Rozważano przekazanie tego zadania 
podwykonawcy w celu wykorzystania jego wiedzy i doświadczenia. Z uwagi na zbyt 
wysokie koszty prowizyjne takiej usługi ostatecznie stworzono w WKO dział 
marketingu, który zajął się pozyskiwaniem sponsorów. Ponadto Sekretarz Miasta 
wskazując powód, z którego wynikał odstęp czasowy pomiędzy prowadzonymi 
rozmowami w sprawie m.in. sponsoringu, a datą powierzenia tego zagadnienia 
analizy zewnętrznej kancelarii prawnej wskazał, że Kwestia sponsoringu nie była 
jedynym tematem, który wymagał wsparcia zewnętrznej kancelarii prawnej, 
specjalizującej się w prawie szwajcarskim. W maju 2015 roku podjęto decyzje, żeby 
nawiązać współpracę z jedną kancelarią prawną, która do końca Igrzysk zajmie się 
kompleksową współpracą z IWGA oraz wykonaniem umowy „O Zorganizowanie The 
World Games 2017”. Proces przetargowy trwał do dnia podpisania umowy 

                                                      
19 Z dnia 4 listopada 2015 r.  
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(tj. 23 września 2015 roku) (…). Po podpisaniu umowy Pan (…) poproszony został 
o zajęcie się tematem sponsoringu, który był wstępnie omawiany w Belek.  

W dniu 22 lipca 2016 r. WKO zawarła umowę z wykonawcą, którego zadaniem 
miało być pozyskanie sponsorów Igrzysk, dla którego ustalono wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokości 20% wartości przysporzenia o charakterze pieniężnym. 
Wykonawca tej umowy nie pozyskał żadnego sponsora Igrzysk, natomiast 
sponsorów pozyskało WKO. 

W trakcie realizacji umowy z IWGA okazało się, że występują trudności dotyczące 
korzystania ze słowno-graficznego znaku towarowego The World Games 2017. 
Wiceprezydent Wrocławia w piśmie z dnia 16 września 2013 r. do IWGA wskazał 
m.in., że IWGA nigdy nie zastrzegła nazwy i znaku „The World Games”, czym nie 
ukrywamy jesteśmy zaskoczeni, zwłaszcza w kontekście porozumienia zawartego 
z IWGA (…). Pragniemy również wskazać, że posługiwanie się spornym znakiem 
towarowym czyni komercjalizację imprezy niemożliwą. Nie możemy w takiej sytuacji 
podejmować odpowiedzialnych rozmów ze sponsorami. Bylibyśmy zmuszeni 
informować sponsorów o naszej oraz ich ewentualnej odpowiedzialności 
odszkodowawczej, co jak Państwo rozumiecie, nie jest możliwe również ze 
względów reputacyjnych. (…) Jednocześnie przypominamy, że jest to kwestia 
kluczowa również w kontekście zobowiązań IWGA. W przedmiotowym piśmie 
wskazano również, że jeden z podmiotów dokonał w Unii Europejskiej 
z pierwszeństwem od 2007 r. rejestracji znaku, który z racji podobieństwa i objęcia 
jego zakresem identycznej kategorii, może stanowić przeszkodę do rejestracji znaku 
Igrzysk. W dalszej korespondencji dotyczącej tego zagadnienia (pismo z dnia 
23 stycznia 2014 r.) Wiceprezydent Wrocławia wskazał, m.in. że: Podjęte przez 
IWGA kroki, mimo iż w pełni doceniamy Państwa zaangażowanie w tę sprawę, nie 
gwarantują jednak jeszcze prawa do ochrony Znaku, a tym bardziej nie 
zabezpieczają interesów IWGA ani Miasta Gospodarza w trakcie trwania procesu 
rejestracji. Posiadanie prawa do użytkowania znaku na terenie Polski jest zaś 
niezbędnym elementem dla osiągnięcia celów, jakie stawiamy sobie w związku 
z organizacją Imprezy. W obliczu bowiem niemożności ochrony Znaku na terenie 
Polski lub, co gorsza, ryzyka, iż takie prawo ochronne przysługuje podmiotowi 
trzeciemu, wykorzystywanie Znaku podczas imprezy, jak i udostępnianie go 
partnerom biznesowym (sponsorom, patronom etc.) byłoby obarczone dużym 
ryzykiem.  

W dniu 23 grudnia 2015 r. zostało zawarte pomiędzy IWGA i Gminą Wrocław 
porozumienie, wynikające z umowy z dnia 30 czerwca 2015 r.20, na mocy którego 
IWGA przeniosła na Gminę Wrocław wszelkie prawa wynikające z rejestracji logo 
Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 601-618, 4052-4053, 9012-9013, 9023, 9038-9040)  

Na mocy aneksu z dnia 6 marca 2015 r. do umowy o zorganizowanie The World 
Games 2017 strony wprowadziły m.in. zmiany dotyczące terminu przeprowadzenia 
Igrzysk, terminów na opracowanie koncepcji medialnej, zawarcia umowy 
z oficjalnym nadawcą, koncepcji sponsoringu, praw własności intelektualnej 
i znaków towarowych (w tym przewidujące zawarcie odrębnego porozumienia 
regulującego zasady wytworzenia i rejestracji znaków towarowych TWG 2017). 

(dowody: akta kontroli str. 622-626) 
Aneks z dnia 14 lutego 2017 r. do umowy o zorganizowanie The World Games 2017 
(zawarty pomiędzy IWGA, Gminą Wrocław i WKO) obejmował m.in. zagadnienia 
dotyczące realizacji przez partnera IWGA usług w zakresie akredytacji, pomiarów 

                                                      
20 Umowa przeniesienia praw z rejestracji znaków towarowych z dnia 30.06.2015 r. 
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czasów, obróbki wyników i informacji, tworzenia grafik telewizyjnych21, przy czym 
wskazano, że szczegóły realizacji, w tym płatności na rzecz wykonawcy ustalone 
zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy IWGA i WKO. Podpisanie tego aneksu 
zostało poprzedzone powierzeniem kancelarii zewnętrznej analizy w przedmiocie 
dopuszczalności zawarcia aneksu do umowy, a także jego podpisania przez WKO. 
Ze sporządzonej analizy wynikało, że rozwiązanie takie było dopuszczalne, 
jednakże ze względu na przepisy ustawy Pzp zalecanym rozwiązaniem byłoby 
podpisanie go przez Gminę. Z kolei służby prawne Urzędu wskazały, że w sytuacji 
aneksowania umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki brak jest możliwości zapłaty 
wykonawcy zaliczki, tak jak to przewidywał projekt aneksu. Uregulowania 
przewidujące wypłatę zaliczki wykonawcy zawarte zostały natomiast w podpisanym 
przez WKO z IWGA porozumieniu wykonawczym z dnia 14 lutego 2017 r. 
w wykonaniu aneksu do umowy z dnia 14 lutego 2017 r.  

(dowody: akta kontroli str. 619-637,4176-4204, 9012, 9022-9023, 9032-9037, 12609-12614) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że: 

Gmina Wrocław posługiwała się znakiem słowno-graficznym stanowiącym logotyp 
Igrzysk, przed rejestracją przez IWGA tego znaku oraz przed przeniesieniem na 
Gminę Wrocław praw z rejestracji tego znaku. Ponadto w omawianej sytuacji Gmina 
Wrocław sama wskazywała IWGA na występujące wątpliwości dotyczące 
możliwości skutecznego objęcia ochroną tego znaku. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta 
1 grudnia 2011 r. złożono wniosek do Urzędu Patentowego, a 29 kwietnia 2013 r. 
Urząd Patentowy uznał, że znak towarowy „The World Games 2017 Wrocław” jest 
podobny do innego znaku, mającego pierwszeństwo do nazwy od 11 grudnia 2007 
r., a następnie postępowanie w tym przedmiocie zostało zawieszone. W związku 
z powyższym IWGA podjęło się zarejestrowania logo TWG 2017 przed 
Szwajcarskim Federalnym Instytutem Własności Intelektualnej oraz Urzędem 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jako słowny znak towarowy oraz graficzny znak 
towarowy, co zostało potwierdzone porozumieniem do umowy przeniesienia praw 
z rejestracji znaków towarowych z dnia 30 czerwca 2015 r. Powyższe ograniczenia 
w zakresie dysponowania znakiem słowno-graficznym mogły mieć wpływ na 
efektywność promocji Miasta w związku z organizacją Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 589-618, 9038-9040) 
1.5. Przed powołaniem WKO (tj. przed dniem 14 lutego 2014 r.) zadania związane 
z organizacją The World Games 2017 realizowane były przez komórki organizacyjne 
Urzędu Miejskiego Wrocławia, WCT Spartan oraz Komitet Wykonawczy ds. The 
World Games 2017 we Wrocławiu22 (w skład którego wchodzili m.in. Wiceprezydent 
Wrocławia, kierownicy wybranych komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych). 

Od dnia 1 lipca 2012 r. w strukturze Biura Prezydenta23 wyodrębniono Zespół ds. 
Organizacji World Games 2017 i Realizacji Projektów, któremu powierzono m.in. 
realizację zadań z zakresu koordynacji działań organizacyjnych Światowych Igrzysk 
Sportów Nieolimpijskich World Games 201724. W konsekwencji zwiększono o trzy 
dodatkowe etaty plan etatów w Biurze Prezydenta.  

W związku z realizacją ww. zadań dotyczących The World Games 2017, przed 
powołaniem WKO, Biuro Prezydenta wydatkowało w 2012 r. – 10,2 tys. zł (w tym 8,5 
tys. zł przekazano do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu), w 2013 r. – 33,6 

                                                      
21 W celu wykonania postanowień tego aneksu zostało zawarte pomiędzy przedstawicielami IWGA i WKO w dniu 14 lutego 
2012 r. Porozumienie wykonawcze. 
22 Który został utworzony na podstawie zarządzenia Nr 8472/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2013 r. w sprawie 
powołania Komitetu Wykonawczego ds. The World Games 2017 we Wrocławiu. 
23 Znajdującego się w strukturze Departamentu Prezydenta.  
24 Zarządzenie Nr 49/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 900/07 z dnia 
30 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia.  
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tys. zł oraz w 2014 r. – 0,8 tys. zł. W planie wydatków Biura na 2013 r. ujęto zadanie 
„Organizacja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017”, na którego 
realizację przewidziano pierwotnie środki finansowe w kwocie 600,0 tys. zł. 
Na wniosek Zastępcy Dyrektora Biura Prezydenta Wrocławia spośród tej kwoty 
416,3 tys. zostało przeniesione do Wydziału Edukacji Urzędu z przeznaczeniem na 
sportowe zajęcia edukacyjne, natomiast 150,0 tys. zł do Biura Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Urzędu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zajęć sportowo-
rekreacyjnych. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta w początkowym okresie przygotowań 
do Igrzysk Biuro Prezydenta wykonywało czynności w zakresie wymiany informacji 
dotyczących TWG 2017 w ramach bieżących zadań. Sekretarz Miasta wyjaśnił 
również, że Biuro Prezydenta nie opracowywało planów zadań do realizacji 
i sprawozdań w poszczególnych latach przed i po Igrzyskach.  

Według stanu na koniec I połowy 2013 r. na realizację zadania związanego 
z organizacją Igrzysk wydatkowano kwotę 30 175,75 zł25, tj. 5,03% zaplanowanych 
środków. W sprawozdaniu wskazano przy tym, że różnica między budżetem 
zaplanowanym, a wykonaniem wynika głównie z wynegocjowania niższych stawek, 
a środki będą sukcesywnie wydatkowane w II półroczu 2013 r.  

Od dnia 1 stycznia 2013 r. realizacja tych zadań, wraz z etatami, została 
przeniesiona do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji w Departamencie Spraw 
Społecznych26.  

W planach rzeczowo-finansowych Biura Sportu na 2013 r. nie wyodrębniono zadań 
dotyczących Igrzysk. Na wynagrodzenie pracowników Biura Prezydenta i Biura 
Sportu realizujących w latach 2012-2013 zadania w związku z The World Games 
2017 wydatkowano łącznie 257 372,80 zł. 

(dowody: akta kontroli str. 2686, 6359-6360, 7103, 9275-9277, 9279-9280, 9301-9303, 9325-9336) 
Dyrektor Biura Prezydenta upoważnił w dniu 23 kwietnia 2013 r. Dyrektora Biura 
Sportu do zarejestrowania w systemie SAP środków finansowych w kwocie 50 000 
zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją The World Games 2017. W 2013 
r. Biuro Sportu udzieliło zamówień w przedmiocie: [1] wydruku grafiki wraz 
z montażem na stoisko promujące The World Games 2017 na targach sportowych 
w maju 2013 r. w Petersburgu (3 236,18 zł) oraz [2] wydruku banneru z logo „The 
World Games 2017” w kwocie 124,60 zł.  

Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu wydatkowało w 2013 r. kwotę 23 960,40 zł, 
a w 2014 r. – 504 201,60 zł (przy czym wydatki te nie dotyczyły wyłącznie TWG 
2017). W ramach realizowanych zadań Biuro w szczególności zlecało podmiotom 
zewnętrznym realizację na rzecz Urzędu usług związanych z działaniami 
promocyjno-reklamowymi (poprzez: zamówienie na materiały promocyjne Igrzysk za 
kwotę 23 960,40 zł27; produkcję spotu promocyjnego Wrocławia w związku z The 
World Games28, produkcję materiałów promocyjnych29). 

Wiceprezydent Wrocławia pismem z dnia 26 czerwca 2013 r.30 skierowanym do 
Zarządu WCT Spartan polecił wyodrębnienie od dnia 1 lipca 2013 r. w strukturze 
                                                      
25 W tym na: [1] usługę gastronomiczna – 2 919,02 zł, [2] udział w wystawie – zapewnienie stoiska wystawienniczego 
w związku z TWG, usługę wydruku grafiki z montażem – 26 924,63 zł, [3] usługę tłumaczenia – 332,10 zł. 
26 Zarządzenie Nr 6401/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 900/07 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
27 W formularzu zamówienia, jako podstawę jego udzielenia wskazano art. 4 pkt 8 Pzp. Przedmiotowy wydatek obejmował 
również promocję wydarzenie Wrocław Europejska Stolica Kultury.  
28 Umowa 34/BPM/2014 z dnia 3 marca 2014 r., zawarta ze wskazaniem jako podstawy prawnej art. 4 pkt 3 lit. g Pzp, w której 
ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 30 750,00 zł.  
29 [1] Umowa Nr 135/BPM2014 z dnia 9 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 64 513,50 zł; 
[2] Umowa Nr 140/BPM/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 244 124,25 zł; 
[3]Umowa Nr 141/BPM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 164 813,85 zł. 
W umowach tych wskazano, że zostały one zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/29/2014/BPM/49, a także zakresem przedmiotowym obejmowały 
również wydarzenie „Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016” oraz inne wydarzenia. 
30 Pismo z dnia 26 czerwca 2013 r., znak BNW.0232.141.2013. 
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organizacyjnej tego podmiotu pionu, do którego obowiązków należało będzie 
wykonywanie zadań związanych z organizacją Igrzysk obejmujących 2013 r. 
Wskazał przy tym w przywołanej korespondencji, że kalkulacja zapotrzebowania na 
środki finansowe pochodzić będzie z budżetu Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu.  

Zarząd WCT Spartan złożył do Zgromadzenia Wspólników (Prezydenta Wrocławia) 
wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 mln zł31, argumentując ten 
fakt koniecznością ponoszenia kosztów osobowych i rzeczowych związanych 
z organizacją TWG 2017. Zgromadzenie Wspólników w dniu 2 września 2013 r. 
podjęło uchwałę32 w brzmieniu zgodnym z przywołanym wnioskiem, a Gmina 
przekazała na rzecz WCT Spartan środki finansowe w wysokości 1 mln zł.  

Jak stwierdził w toku kontroli Sekretarz Miasta nie wystąpiły szczególne czynniki, 
które wpłynęły na moment powierzenia WCT Spartan realizacji zadań dotyczących 
Igrzysk; przez cały czas Gmina poszukiwała najlepszego rozwiązania 
organizacyjnego. Dodał również, że błędnie wskazano Departament Spraw 
Społecznych jako dysponenta środków, gdyż środki te zostały przekazane z Biura 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu. 

Przywołana w piśmie z dnia 16 czerwca 2013 r. kalkulacja nie została sporządzona. 
W odpowiedzi na pytanie - jakie czynniki wpłynęły na kwotę środków przyznanych 
WCT Spartan, a także w oparciu o jakie dane ustalono tę kwotę Sekretarz Miasta 
wyjaśnił m.in., że Środki pieniężne z podwyższonego kapitału zgodnie 
z uzasadnieniem do wniosku Zarządu miały zostać przeznaczone na pokrycie 
dodatkowych kosztów osobowych i rzeczowych. Utworzono nową komórkę 
w strukturze organizacyjnej spółki, która realizowała zadania związane z organizacją 
The World Games 2017 do czasu utworzenia spółki celowej. Komórką tą kierował jej 
Dyrektor i równocześnie Członek Zarządu spółki. Działania te były konsekwencją 
podpisania przez Miasto Wrocław umowy o zorganizowanie The World Games 2017 
w dniu 21 maja 2012 r. Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMW informuje, że podjęto 
działania w celu zmiany procedury rozpatrywania i rozliczania wnoszonych przez 
Gminę dopłat i dokapitalizowań w ramach Zarządzenia Nr 4715/08 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie 
kapitału zakładowego spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław 
wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat.33  

(dowody: akta kontroli str.1282-1287, 3465-3527, 3528-3563, 4826, 5041, 7003, 7010, 9015, 9026-
9027, 12615) 

W strukturze organizacyjnej WCT Spartan utworzony został Pion ds. TWG 2017. 
W związku z realizacją w latach 2013-2014 zadań dotyczących Igrzysk WCT 
Spartan wydatkował kwotę 603,0 tys. zł. Sekretarz Miasta wskazał m.in., że środki 
przyznane tej Spółce były w dyspozycji Zarządu Spółki, który odpowiadał za 
celowość ich wydatkowania, a procedury sprawowania nadzoru właścicielskiego nie 
przewidują szczególnego sposobu oceny wydatkowania każdego z poszczególnych 
wnoszonych wkładów pieniężnych. 

W związku z realizacją powierzonych zadań WCT Spartan m.in. zlecił w dniu 
2 stycznia 2014 r. opracowanie podmiotowi zewnętrznemu koncepcji miejskiej spółki 
celowej, która miała zostać powołana w celu przegotowania, organizacji 
i przeprowadzenia Igrzysk. Ponadto pracownicy WCT Spartan uczestniczyli 
w posiedzeniu Komitetu Koordynującego TWG 2017. 

                                                      
31 Uchwała Nr 6/III/13 Zarządu WCT Spartan w sprawie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników 
o podwyższenie kapitału zakładowego WCT Spartan.  
32 Uchwała nr 12/13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WCT Spartan z dnia 2 września 2013 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego.  
33 Dalej także zarządzenie Nr 4715/08. 
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Do momentu powołania Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., WCT Spartan w związku z realizacją zadań 
dotyczących TWG 2017 wydatkowała 603,0 tys. zł (w tym przede wszystkim na: 
[1] wynagrodzenia z pochodnymi – 327,6 tys. zł, [2] usługi obce – 106, 5 tys. zł; 
[3] koszty reklamy – 79,1 tys. zł, [4] podatek od towarów i usług – 31,4 tys. zł; 
[4] składki na ubezpieczenia społeczne – 29,5 tys. zł, [5] podróże służbowe – 27,4 
tys. zł, [6] zużycie materiałów 13,5 tys. zł).  

Sekretarz Miasta wskazał, że stosownie do ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych34 przekazane środki były w dyspozycji Zarządu WCT 
Spartan, a stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach 
i dziedzinach działalności sprawuje Rada Nadzorcza. Wskazał przy tym, że 
„Procedury sprawowania nadzoru właścicielskiego nie przewidują szczególnego 
sposobu oceny wydatkowania każdego z poszczególnych wnoszonych wkładów 
pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat”.  

(dowody: akta kontroli str. 6348, 6356) 

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

W Urzędzie nie sprawowano rzetelnego nadzoru w zakresie wykorzystania przez 
WCT Spartan środków w kwocie 1 mln zł wniesionych w 2013 r. przez właściciela – 
Gminę Wrocław w związku z realizacją przez ten podmiot zadań związanych 
z Igrzyskami. W toku kontroli ustalono, że WCT Spartan wydatkowała na ten cel 
kwotę 602,9 tys. zł.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił m.in., że Procedury sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nie przewidują szczególnego sposobu oceny wydatkowania 
każdego z poszczególnych wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz 
dopłat, a przekazane środki były zgodnie z przepisami w dyspozycji Zarządu Spółki, 
który odpowiadał za celowość ich wydatkowania. Dodał również, że działalność 
Spółki i Zarządu, w tym sposób gospodarowania powierzonymi środkami oceniana 
jest kompleksowo, wszystkie spółki są monitorowane w okresach kwartalnych, 
szczegółowo analizowane są ich coroczne sprawozdania, a bieżący nadzór w tym 
zakresie sprawuje rada nadzorcza. 

NIK wskazuje, że nawet jeśli procedury obowiązujące w Urzędzie nie przewidują 
szczególnego sposobu oceny wydatkowania każdego z poszczególnych 
wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat, to stosownie do art. 
212 § 1 ksh prawo kontroli Spółki służy każdemu wspólnikowi, w tym celu wspólnik 
lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać 
księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień 
od zarządu. W ocenie NIK powyższe koresponduje z obowiązkiem zapewnienia 
przez właściciela nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych zgodnie 
z podjętą w tym przedmiocie uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Ponadto NIK 
wskazuje przy tym, że w toku kontroli zmieniono przywołane procedury, ponieważ 
zmieniono zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 4715/08 a wprowadzone zmiany 
polegały m.in. na obowiązku pisemnego udokumentowania przez spółki komunalne 
wydatkowania środków uzyskanych w ramach wnoszonych wkładów pieniężnych35. 

(dowody: akta kontroli str. 1177, 1282-1287, 6348, 6356) 

1.6. W opracowanej na zlecenie WCT Spartan Koncepcji Spółki Wrocławski Komitet 
Organizacyjny Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dalej: Koncepcja) odniesiono się m.in. do: genezy WKO, 

                                                      
34 Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., dalej: ksh.  
35 Zarządzenie Nr 1677/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 4715/08 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Wrocław wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat. 
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podstawowych zagadnień formalnych, które powinny znaleźć odzwierciedlenia 
w umowie WKO, zadań (charakteru, sposobu powierzania, harmonogramu 
realizacji), wstępnego oszacowania wynagrodzenia Spółki za wykonanie zadań, 
wskazania podstawowych efektów finansowych i społeczno-wizerunkowych 
działalności Spółki.  

W Koncepcji jako najkorzystniejsze rozwiązanie zarekomendowano utworzenie 
Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego w formie odrębnej jednoosobowej spółki 
Gminy Wrocław (analizowano również rozwiązania polegające na: 
[1] funkcjonowaniu WKO w ramach już istniejącej, bądź nowej komórki 
organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, albo jednostki budżetowej Miasta; 
[2] wyborze w drodze przetargu firmy zewnętrznej, która pełniłaby rolę WKO).  

Zawartą w Koncepcji rekomendację utworzenia odrębnej spółki uzasadniano m.in. 
skalą przedsięwzięcia oraz jego długotrwałością, co jak wskazano, nie skłaniało do 
powierzenia tej roli żadnej z istniejących miejskich Spółek. Funkcjonowanie WKO 
jako komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego albo jednostki budżetowej 
skutkowałoby natomiast ograniczeniem elastyczności działania. W odniesieniu do 
powierzenia WKO podmiotowi zewnętrznemu wskazano z kolei, że takie 
rozwiązanie musiałoby zostać poprzedzone skomplikowanym procesem wyboru 
tego podmiotu, a także ustaleniem w umowie możliwości wpływu Gminy Wrocław na 
realizowane działania i kontrolę wydatków tego podmiotu.  

Wskazano przy tym, że funkcjonowanie Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego 
jako odrębnego podmiotu zapewni właściwą kontrolę ze strony Miasta, a przy tym 
pozwoli na zachowanie niezbędnej elastyczności działania.  

Ponadto w Koncepcji m.in. odniesiono się do zagadnień związanych 
z występowaniem pomocy publicznej, a także stwierdzono, że (…) reguły 
określające warunki organizacyjne, proceduralne, finansowe i prawne realizacji 
zadań będą ustanowione w dokumencie pn. Zasady zlecania i rozliczanie realizacji 
zadań powierzonych do wykonywania Spółce, wydanym zarządzeniem Prezydenta 
Wrocławia. Wprowadzenie mechanizmu powierzania zadań przez Miasto wzmocni 
jego kontrolę nad Spółką. Obok kontroli o charakterze korporacyjnym (poprzez radę 
nadzorczą i zgromadzenie wspólników) pojawi się bowiem druga ścieżka, w której 
określona komórka (komórki) Urzędu Miejskiego występująca jako dysponent 
(dysponenci) środków na wykonywania zadań związanych z organizacją TWG 2017, 
będzie w trybie określonym w Zasadach zlecał realizację zadań, ustalał wysokość 
wynagrodzenia Spółki i warunki jego wypłacania oraz kontrolował efekty działań 
Spółki. Ponadto, zgodnie z wymaganiami Decyzji Komisji Europejskiej, Miasto 
będzie przeprowadzało kontrolę czy Spółka nie otrzymała nadmiernego 
wynagrodzenia.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że brak wydania zarządzania regulującego wymienione 
powyżej zagadnienia, w tym ustalanie wynagrodzenia Spółki, spowodowany był tym, 
że „(…) przekazanie Spółce WKO środków w innej niż podwyższenie kapitału 
formie, wpłynęłoby negatywnie na sytuację finansową Miasta”. W piśmie z dnia 
16 listopada 2016 r. do Zarządu WKO wskazano, m.in. że: (…) celem powołania 
spółki (…) było umożliwienie finansowania wydatków na organizację Światowych 
Igrzysk Sportowych w ramach wydatków majątkowych poprzez podwyższenie 
kapitału zakładowego w spółce. W związku z powyższym nie ma możliwości 
dokonania przeniesienia środków (…) do Biura Sportu, gdyż wiązałoby się 
to z koniecznością zmiany klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący, z to 
z kolei znajduje odzwierciedlenia w pogorszeniu się wskaźnika obsługi zadłużenia 
Miasta.  

Zgodnie z Koncepcją w dacie jej sporządzenia nie było możliwości dokładnego 
określenia wysokości kosztów i przychodów Spółki. Wskazano przy tym, że 
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szacunkowe koszty funkcjonowania Spółki wyniosą 126,2 mln zł (w tym w 2014 r. – 
5,1 mln zł; w 2015 r. – 10,5 mln zł; w 2016 r. – 21,8 mln zł, w 2017 r. – 86,0 mln zł 
oraz w 2018 r. – 2,8 mln zł). Tym samym w Koncepcji koszty związane z aspektami 
organizacji Igrzysk określono na poziomie zbliżonym do podanego w aplikacji (124,9 
mln zł). Ponadto w koncepcji szacunkowe przychody związane z organizacją TWG 
2017 (osiągnięte łącznie przez Spółkę lub Miasto) określono w kwocie 35,8 mln zł, 
przy czym w koncepcji roboczo założono, że przychody ze sponsoringu (w kwocie 
18,0 mln zł) zostaną uzyskane przez Miasto. Jako przychody Spółki (łącznie 17,8 
mln zł) wskazano wpływy z tytułu: merchandisingu – 0,9 mln zł; sprzedaży biletów – 
8,2 mln zł, świadczeń rzeczowych – 5,2 mln zł, innych źródeł – 3,5 mln zł. Tym 
samym w Koncepcji przychody związane z organizacją Igrzysk określono na 
poziomie o ponad połowę niższym niż wskazany w Aplikacji (75,3 mln zł). 

W konsekwencji w Koncepcji prognozowano corocznie ujemny wynik finansowy 
związany z organizacją Igrzysk w łącznej kwocie (-) 90,4 mln zł (w poszczególnych 
latach odpowiednio: (-) 5,1 mln zł, (-)10,3 mln zł, (-)18,0 mln zł, (-)54,2 mln zł oraz  

(-)2,8 mln zł).  

W Koncepcji wskazano również, że dzięki organizacji Igrzysk oraz działalności 
Spółki zostaną osiągnięte znaczne korzyści o charakterze finansowym, a także 
społecznym i wizerunkowym. W dokumencie tym stwierdzono również, że istotne 
z punktu widzenia efektu finansowego będą oddziałujące na kondycję Miasta, 
szacowane na 117 mln zł, wydatki gości Igrzysk i powiązanych z nimi imprez. Z kolei 
wartość ekwiwalentu reklamowego w media wskazano na poziomie 100-150 mln zł. 
Ponadto w koncepcji podniesiono m.in., że TWG 2017 wpłynie na zwiększenie 
zaangażowania mieszkańców w życie społeczno-kulturalne Wrocławia. 

(dowody: akta kontroli str. 4826, 4830, 5042, 12387-12408) 

1.7. Zgodnie z § 13 zarządzenia Nr 4715/08 Prezydenta Wrocławia w przypadku 
zamiaru utworzenia nowej spółki podmiot odpowiedzialny za jej utworzenie we 
współpracy z Biurem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej 
także: BNW) oraz Skarbnikiem Miasta dokonuje analizy i oceny potrzeb w zakresie 
wyposażenia spółki w składniki mienia gminnego i środki pieniężne przed 
skierowaniem projektu uchwały w tej sprawie pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia. 
Podmiot merytorycznie odpowiedzialny za utworzenie spółki w uzgodnieniu ze 
Skarbnikiem Miasta przedkłada na posiedzenie Kolegium Prezydenta wniosek 
zawierający: [1] projekt uchwały przygotowany przez BNW, [2] propozycję nazwy, 
wysokości kapitału zakładowego, wkładów pieniężnych i niepieniężnych, majątku, 
umowy lub statutu przyszłej spółki.  

Powołanie Spółki WKO zostało poprzedzone opracowaniem na zlecenie WCT 
Spartan Koncepcji, w której odniesiono się m.in. do rekomendowanej formy prawnej 
funkcjonowania Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego oraz szacowanych 
kosztów i przychodów związanych z funkcjonowaniem tego podmiotu. 

Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 
20 stycznia 2014 r. opiniowano projekt uchwały w przedmiocie utworzenia 
Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. 
z o.o. W trakcie dyskusji Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w odniesieniu do 
finansowania tego podmiotu wskazała m.in. „(…) nam trudno jest powiedzieć co do 
złotówki, ile będzie potrzeba, bo w budżecie będą na ten cel środki zabukowane co 
roku. Czy one będą przez kapitał transferowane do tej spółki, czy spółka będzie 
miała zlecone zadanie i finansowane tak jak na przykład ARAW, czy MPK, to my 
jeszcze na tym etapie nie wszystko wiemy. Już wiemy, że będziemy niektóre 
zadania powierzać za Gminę wynikające z tej umowy z International World Games 
Association. Tam jest klucz, co ma robić, co ma robić w 2014 roku, 2015 roku, 2016 
roku i 2017 roku. Jest szacowane z grubsza, że 100 mln zł potrzebujemy, bo 
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Państwo pokazują w różnych materiałach przez te lata do końca tej imprezy, do 
zorganizowania i rozliczenia. Ile jest środków własnych z budżetu Miasta my jeszcze 
nie wiemy, bo Państwo cały czas zabiegają o środki zewnętrzne na finansowanie 
różnych dyscyplin, czy organizacji, czy zawodów testowych, o których tutaj państwo 
mówicie. (…) w którym roku trudno nam powiedzieć, my wiemy, że kapitał 
założycielski jest 3 mln zł i to na ten rok powinno wystarczyć, w sensie, żeby 
zorganizować spółkę i żeby ona prowadziła te zadania, które na ten rok są 
przewidziane”.  

Rada Miejska Wrocławia podjęła w dniu 23 stycznia 2014 r. uchwałę Nr LIII/1324/14 
w sprawie utworzenia spółki pod firmą: Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. W uchwale wskazano m.in., że Spółka 
zostanie utworzona w celu przygotowania oraz przeprowadzenia imprezy sportowej 
The World Games 2017, a także będzie wykonywała zadania, ważne dla rozwoju 
Gminy Wrocław, w szczególności w zakresie promocji gminy, kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, 
a także tworzenia warunków do aktywizacji gospodarczej. Kapitał zakładowy Spółki 
w chwili jej zawiązania będzie wynosić 3 000 000,00 zł, a udziały w kapitale 
zakładowym Spółki zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym ze środków 
zaplanowanych w budżecie Gminy Wrocław na rok 2014.  

W uzasadnieniu do tej uchwały zaprezentowano analogiczne dane jak w Koncepcji, 
tj. stwierdzono, że łączne szacunkowe koszty, które poniesie Spółka, kształtować 
się będą na poziome 120-130 mln zł, natomiast korzyści finansowe, które 
bezpośrednio zasilą budżet Gminy, bądź będą przychodami Spółki wyniosą 36 mln 
zł. Podkreślono, że na kondycję finansową Gminy będą wpływać również wydatki 
gości TWG 2017, które szacunkowo mogą wynieść 117 mln zł, zaakcentowano 
także pozytywne efekty społeczne i wizerunkowe wynikające z promocji Gminy 
w mediach krajowych i zagranicznych, o szacunkowej wartości 100-150 mln zł. 
Ponadto w uzasadnieniu do uchwały przywołano art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej36, a przy tym wskazano, że przedmiot 
działalności spółki będzie dotyczył promocji Gminy Wrocław oraz zadań ważnych 
dla rozwoju gminy37. 

Wyjaśniając powierzenie zadań związanych z realizacją Igrzysk WCT Spartan (do 
czasu powołania Spółki WKO), a także moment powołania Spółki WKO Sekretarz 
Miasta stwierdził, że Ilość realizowanych równolegle zadań związanych 
z organizacją TWG 2017 bezpośrednio po podpisaniu umowy z IWGA spowodował 
konieczność przekazania kompetencji w przedmiotowym zakresie. Nie uznano za 
zasadne rozbudowywania struktur Urzędu, dlatego do czasu powołania spółki, 
zadania dotyczące TWG 2017 powierzono Spółce WCT SPARTAN Sp. z o.o. 
zakładając, że posiadała ona doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi 
i realizowała od wielu lat zadania Gminy w zakresie organizowania imprez 
sportowych.  

W akcie założycielskim WKO z dnia 14 lutego 2014 r. wskazano, zgodnie 
z pierwotnymi założeniami wskazanymi w Koncepcji, że podmiot ten oprócz zadań 
bezpośrednio związanych z Igrzyskami realizować będzie zadania ważne dla 
rozwoju Gminy Wrocław, w szczególności w zakresie promocji Gminy, kultury 
fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji 

                                                      
36 Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm., dalej: ustawa o gospodarce komunalnej.  
37Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej ograniczenia dotyczące tworzenia spółek prawa handlowego 
i przystępowania przez gminę do nich, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania do posiadania przez gminę akcji lub 
udziałów spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz działalnością doradczą, promocyjną, 
edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, w tym 
prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, w tym również związany z uprawnieniem do 
nabycia przez najemcę własności lokalu w przyszłości, oraz klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej 
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publicznej, a także tworzenia warunków do aktywizacji gospodarczej. W akcie 
założycielskim przewidziano również, że podwyższenie kapitału zakładowego do 
kwoty 30,0 mln zł nie wymaga zmiany umowy Spółki.  

W Koncepcji wskazano, że powierzone WKO zadania mogą być traktowane jako 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym i w związku z tym Gmina Wrocław 
powinna spełnić warunki określone art. 4 Decyzji Komisji Europejskiej z 20 grudnia 
2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług 
publicznych, przyznawanych przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania 
usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Zgodnie z przywołanym 
przepisem akt (akty), w oparciu o który podmiot jest zobowiązany do wykonywania 
usług w ogólnym interesie gospodarczym powinien zawierać następujące elementy: 
[a] przedmiot i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych; 
[b] nazwę przedsiębiorstwa oraz w stosownych przypadkach odpowiednie 
terytorium; [c] rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych 
przedsiębiorstwu przez organ powierzający; [d] opis mechanizmu rekompensaty 
oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości 
rekompensaty; [e] ustalenia na temat unikania i odzyskiwania nadwyżek 
rekompensaty; [f] odniesienie do Decyzji Komisji. W Koncepcji wskazano przy tym, 
że Zgodnie ze standardem wypracowanym przez Miasto aktem powierzenia 
wykonywania zadań będzie umowa Spółki, w której zostanie określony cel jej 
powołania. Natomiast reguły określające warunki organizacyjne, proceduralne, 
finansowe i prawne realizacji zadań będą ustanowione w dokumencie pn. Zasady 
zlecania i rozliczanie realizacji zadań powierzonych do wykonywania Spółce, 
wydanym Zarządzeniem Wrocławia.  

Z ustaleń kontroli wynika, że akty, w oparciu o które WKO wykonywała zadania, nie 
zawierały wszystkich elementów wskazanych w art. 4 Decyzji Komisji – w zakresie 
elementów wymienionych w art. 4 lit. c – f, nie został także wydany akt regulujący 
zasady zlecania i rozliczanie realizacji zadań WKO. W praktyce finasowanie WKO 
występowało poprzez podwyższanie kapitału zakładowego. 

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że brak wydania zarządzania regulującego wymienione 
powyżej zagadnienia (w tym ustalanie wynagrodzenia Spółki), spowodowany był 
tym, że (…) przekazanie Spółce WKO środków w innej niż podwyższenie kapitału 
formie, wpłynęłoby negatywnie na sytuację finansową Miasta. 

Sekretarz Miasta dodał również, że Przyjęte rozwiązanie w zakresie finansowania 
zadań realizowanych przez spółki poprzez mechanizm powierzania zadań czy 
poprzez dokapitalizowanie nie ma wpływu na sprawowanie kontroli przez 
Właściciela w zakresie oszczędności i wydajności gospodarowania środkami 
finansowymi przekazanymi przez Gminę Spółce oraz na relację nakładów i efektów 
Spółki. W modelu dokapitalizowań, podobnie jak w mechanizmie zlecania zadań, 
występuje dysponent środków, jakim w tym przypadku było Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego. Ponadto sprawowanie kontroli przez Właściciela w zakresie 
dysponowania środkami finansowymi przekazanymi przez Gminę Spółce odbywa 
się również za pośrednictwem Rady Nadzorczej. Jednocześnie należy zauważyć, że 
przekazanie środków Spółce Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowe Igrzyska 
Sportowe 2017 Sp. z o.o., w formie innej niż podwyższenie kapitału zakładowego 
wpłynęłoby negatywnie na sytuację finansową Miasta poprzez pogorszenie 
ustawowych wskaźników obsługi zadłużenia Miasta w omawianym okresie. Spółka 
Wrocławski Komitet Organizacyjny Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. 
została powołana do realizacji konkretnego celu, jakim była organizacja Światowych 
Igrzysk Sportowych w 2017 roku, a finansowanie tego celu następować miało ze 
zgromadzonego kapitału zakładowego.  
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(dowody: akta kontroli str. 349-351, 4828, 5043, 12387-12408) 

Akt Założycielski Spółki w okresie funkcjonowania Spółki został zmieniony cztery 
razy, tj. na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników z dnia: 

− 9 marca 2016 r.38 wprowadzono m.in. zmiany polegające na zwiększeniu 
z 30 mln zł do 100 mln zł kwoty, do której podwyższenie kapitału zakładowego 
nie wymaga zmiany umowy spółki. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że powyższą 
zmianę wprowadzono w odpowiedzi na wniosek wyrażony w uchwale Zarządu 
WKO z dnia 4 marca 2016 r.39, wskazał przy tym, że w WPF na lata 2016-2018 
zabezpieczono wydatki w łącznej kwocie 80 mln zł, a za wprowadzoną zmianą 
przemawiały względy formalne i oszczędnościowe, w tym wymagające 
poniesienia kosztów notarialnych w związku z każdorazową zmianą umowy 
spółki WKO, 

− 21 grudnia 2016 r.40 wprowadzono m.in. zmiany polegające na wskazaniu, że 
celem działalności WKO jest realizacja zadań statutowych, a nie osiągnięcie 
zysku, a całość zysku przeznacza się na realizację celów statutowych. Ponadto 
zmodyfikowano treść umowy poprzez wprowadzenie sformułowania, że 
zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
w zakresie zadań publicznych. Jak wynika z korespondencji prowadzonej 
pomiędzy Zarządem WKO i BNW, powyższa zmiana podyktowana była 
umożliwieniem korzystania przez WKO, ze świadczeń wykonywanych przez 
wolontariuszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie41, 

− 3 kwietnia 2017 r.42 wprowadzono m.in. zmiany związane z kształtowaniem 
wynagrodzeń członków Zarządu WKO i Rady Nadzorczej WKO, 

− 27 listopada 2017 r.43 podjęta została uchwała w przedmiocie zmiany brzmienia 
umowy Spółki w związku z otwarciem likwidacji WKO. 

(dowody: akta kontroli str. 3, 7, 638- 653, 9014, 9024-9025, 12409-12467) 

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

W procesie powoływania WKO nie dochowano należytych aktów staranności lub 
ostrożności, które mogły wyeliminować lub znacznie ograniczyć ryzyko udzielenia  
w nieuprawniony sposób pomocy publicznej, w związku z powierzeniem WKO 
realizacji zadań dotyczących organizacji Igrzysk i przyjętej formy finansowania tego 
podmiotu. W stosownych aktach Gminy, powierzających WKO wykonywanie usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, nie określono wymaganych 
elementów, wymienionych w art. 4 lit. c – f decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 
r.44 (dalej: Decyzja Komisji).  

Sekretarz Miasta wyjaśnił m.in., że Koncepcja przedstawiała jedynie analizę 
możliwości funkcjonowania spółki celowej, a (…) Spółka została utworzona w celu 
przygotowania oraz przeprowadzenia imprezy sportowej The World Games 2017”. 
Tak określony przedmiot działalności spółki nie mogła polegać na wykonywaniu 
usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym. Działalność, którą miała 
realizować spółka nie miała również charakteru użyteczności publicznej, albowiem 
jej celem nie było bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 

                                                      
38 Repertorium A numer 611/2016. 
39 Pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej WKO z dnia 7 marca 2016 roku. 
40 Repertorium A numer 3884/2016. 
41 Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. (dalej: u.d.p.p.w.).  
42 Repertorium A numer 972/2017. 
43 Repertorium A numer 4014/2017.  
44 w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 
ustawy o gospodarce komunalnej. Nie było więc uzasadnienia do tworzenia spółki 
typu in house, której dotyczy art. 4 Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 
2011 roku, ale zasadnym było utworzenie spółki prowadzącej działalność 
komunalną poza strefą użyteczności publicznej, ważnej dla rozwoju Gminy (art. 10 
ustawy o gospodarce komunalnej).  

NIK nie podziela ww. stanowiska, ponieważ stosownie do art. 4 Decyzji Komisji akt 
(akty), w oparciu o który podmiot jest zobowiązany do wykonywania usług 
w ogólnym interesie gospodarczym powinien zawierać następujące elementy: 
[a] przedmiot i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych; 
[b] nazwę przedsiębiorstwa oraz w stosownych przypadkach odpowiednie 
terytorium; [c] rodzaj wszystkich wyłącznych lub specjalnych praw przyznanych 
przedsiębiorstwu przez organ powierzający; [d] opis mechanizmu rekompensaty 
oraz wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości 
rekompensaty; [e] ustalenia na temat unikania i odzyskiwania nadwyżek 
rekompensaty; [f] odniesienie do Decyzji Komisji. Tymczasem z przedłożonych 
dokumentów, stanowiących akty, w oparciu o które WKO wykonywała zadania, 
wynika, że nie zawierały one elementów wymienionych w art. 4 lit. c – f Decyzji. 
Powyższego wymogu nie wypełniono pomimo tego, że w opracowanej na potrzeby 
powołania WKO Koncepcji wskazano, jakie działania należy podjąć aby 
wyeliminować lub znacznie ograniczyć ryzyko udzielenia pomocy publicznej 
w związku z powierzeniem WKO realizacji zadań związanych z organizacją Igrzysk. 
W Koncepcji określono, że charakter działań realizowanych przez WKO wskazuje 
na występowanie przesłanek do uznania, że zadania wykonywane przez WKO 
mogą być traktowane jako usługi w ogólnym interesie gospodarczym, tj. takie które 
posiadają charakter rynkowy, jak również służą zaspokajaniu ważnych potrzeb 
ludzkich oraz przyczyniania się do rozwoju innych przedsiębiorstw i całej 
gospodarki. W Koncepcji stwierdzono również, że przyjęcie powyższego założenia 
„(…) pozwala na traktowanie wynagrodzenia, które WKO będzie otrzymywała od 
Miasta jako rekompensatę na pokrycie kosztów poniesionych w związku 
z nałożonymi obowiązkami. W takim przypadku środki przekazywane Spółce przez 
Miasto nie będą traktowane jako pomoc publiczna (zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), lecz jako zwykłe wynagrodzenie przekazywane 
w związku z wykonywaniem obowiązków służby publicznej”. Podkreślono 
jednocześnie, że „Muszą być przy tym spełnione warunki określone w Decyzji 
Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanych 
przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym.”. 

Ponadto według NIK zakres zadań jakie na zlecenie Gminy realizowała WKO mógł 
być potencjalnie realizowany przez podmiot zewnętrzny (co wynika również 
z Koncepcji), a tym samym powierzenie WKO realizacji tych zadań wymagało 
przeprowadzenia weryfikacji w przedmiocie możliwości występowania pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu45. 

Dodatkowo NIK wskazuje, że w sytuacji uwzględnienia ww. argumentacji 
Sekretarza, że usługi świadczone przez WKO nie mogą być traktowane jako usługi 
świadczonej w ogólnym interesie publicznym, należałoby je wówczas traktować jako 
usługi o charakterze rynkowym a tym samym ich finansowanie również obarczone 
byłoby ryzykiem uznania za nieuprawnioną pomoc publiczną.  

 (dowody: akta kontroli str. 3, 7, 349-351, 638- 653, 4828, 5043, 9014-9015, 12387-12408, 12986) 
                                                      
45 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
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1.8. Środki finansowe na objęcie kapitału zakładowego WKO w łącznej kwocie 
88 217,0 tys. zł ewidencjonowane były w Urzędzie jako wydatki majątkowe. 
W sprawozdaniach Rb-28S46 za lata 2014-2017, środki finansowe wykazywane były 
odpowiednio w kwotach: 3 577,0 tys. zł – w 2014 r.47; 5 300,0 tys. zł – w 2015 r.; 
20 250,0 tys. zł – w 2016 r.; 59 090,0 tys. zł – w 2017 r.  

W księgach rachunkowych Urzędu wartość posiadanych przez Miasto udziałów 
w WKO traktowano jako długoterminowe aktywa finansowe i ujmowano w wartości 
nominalnej na przeznaczonym do tego koncie 031 Długoterminowe aktywa 
finansowe, przy czym wpłaty na poczet zwiększenia kapitału, które nie zostały 
zarejestrowane do dnia bilansowego oraz dopłaty zwrotne do kapitału Miasto 
klasyfikowało, jako inne długoterminowe aktywa finansowe. W bilansie wartości te 
były prezentowane w aktywach bilansu w poz. A.IV Długoterminowe aktywa 
finansowe z podziałem na: [1] poz. A.IV.1 - akcje i udziały48 oraz [2] poz. A.IV.3 – 
inne długoterminowe aktywa finansowe49. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. na 
koncie 031-300000000044 zaewidencjonowano kwotę w wysokości 68 217 000,0 zł, 
tj. kwotę w wysokości nominalnej wartości zarejestrowanych w KRS udziałów Spółki 
WKO, a na koncie 2022000400 zaewidencjonowano kwotę w wysokości 
20 000 000,0 zł – tj. niezarejestrowany w KRS kapitał Spółki WKO. 

W 2018 r. w ewidencji księgowej Urzędu ujęto wpływ środków w łącznej kwocie 
8 286 741,37 zł w związku z likwidacją Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. i podziałem majątku tego podmiotu. 
Środki te zostały zaewidencjonowane w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdziale 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, Paragrafie 097 Wpływy z różnych 
dochodów. 

Rozliczenia WKO oraz Urzędu obejmowały również świadczenia wynikające 
z realizacji umowy najmu dla Spółki pomieszczeń50 (na podstawie zawartej umowy 
Spółka oprócz czynszu najmu zobowiązana była pokrywać m.in. koszty zużycia 
mediów oraz sprzątania). Z tego tytułu Urząd uzyskał wpływy w łącznej kwocie 
538,1 tys. zł brutto. Środki te wykazywane były w ewidencji księgowej jako dochody 
(w tym z tytułu: [1] najmu – łącznie 375 042,57 zł; [2] media – 162 861,97 zł; 
[3] odsetki – 239,43 zł). 

(dowody: akta kontroli str. 1296, 2214-2221, 2222- 2470, 2669, 2673, 3681-3682, 3741-3775; 9020; 
9031, 9403) 

1.9. W § 14 aktu założycielskiego WKO wskazano, że spółka prowadzi działalność 
na podstawie rocznych i wieloletnich planów działalności oraz rocznych 
i wieloletnich planów finansowych. Natomiast zgodnie z § 28 pkt 4 aktu 
założycielskiego do kompetencji Rady Nadzorczej WKO należało opiniowanie 
rocznych i wieloletnich planów działalności oraz rocznych i wieloletnich planów 
finansowych uchwalonych przez Zarząd WKO, a zgodnie z § 31 pkt 2 zatwierdzenia 
tych planów wymagało uchwały Zgromadzenia Wspólników.  

W okresie funkcjonowania WKO Zarząd tej spółki podjął następujące uchwały 
w sprawie przyjęcia planów wieloletnich: 

                                                      
46 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu 
terytorialnego 
47 Ponadto w sprawozdaniach RB-28S za 2014 r. ujęto kwotę 4 836,89 zł (w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Paragrafie 4420 Podróże służbowe zagraniczne ) za zwrot kosztów 
delegacji oraz w 2016 r. wydatki w kwocie 2 500,00 zł (w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdziale 75075 Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego, Paragrafie 430 Zakup usług pozostałych) za najem powierzchni wystawienniczej. 
48 Były one ewidencjonowane na koncie 031-300000000044. Ujmowano na nim wartość nominalną udziałów Spółki WKO 
zgodną z wartością udziałów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
49 Były one ewidencjonowane na koncie 202000400. Ujmowano na nim wpłaty na poczet zwiększenia kapitału, które nie 
zostały zarejestrowane do dnia bilansowego.  
50 Umowa najmu nr WOU.DO/272/17/2014/DA z dnia 17 lutego 2014 r.  
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1. Uchwała nr 6/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Planu 
Działań Spółki na lata 2014-2018. Uchwała ta uzyskała pozytywną opinię Rady 
Nadzorczej51.  

2. Uchwała nr 15/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: wniosku do Zgromadzenia 
Wspólników o uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2014-
2018. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały w przedmiocie zaopiniowania 
uchwały Zarządu.  

3. Uchwała nr 31/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia Planu 
Działań Spółki na lata 2016-2018. Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały 
w przedmiocie zaopiniowania uchwały Zarządu. 

Przez cały okres funkcjonowania WKO żadna z przyjętych uchwał Zarządu Spółki 
w sprawie planów wieloletnich nie została zatwierdzona przez Zgromadzenie 
Wspólników.  

W odniesieniu do uchwały z dnia 14 lipca 2014 r., w której Zarząd Spółki przyjął 
Wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2014-2018, koszty funkcjonowania Spółki 
zostały określone na poziomie 125 845,0 tys. zł, a przychody w kwocie 24 650,0 tys. 
zł. Tym samym prognozowany skumulowany ujemny wynik finansowy wynosił (-) 
101 195,0 tys. zł (ujemny wynik finansowy założono w każdym z lat obrotowych).  

Z protokołu dokumentującego przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 
21 lipca 2014 r. wynika, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki (…) poprosił 
o wstrzymanie się od podjęcia uchwały w niniejszym temacie, gdyż Rada Nadzorcza 
nie jest w stanie się odnieść do planu wieloletniego. Z kolei Prezes Zarządu Spółki 
od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. wskazał, że powodem braku 
zaopiniowania przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenia przez Zgromadzenie 
Wspólników była konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Wrocław. 

W piśmie z dnia 17 października 2014 r. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego 
Urzędu Miasta do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wskazano m.in., że 
ze względu na brak możliwości dostarczenia w najbliższym czasie planów 
wieloletnich, uzgodniono, że Spółka przedstawi plany na 2014 r.  

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

W Urzędzie nie podjęto - w zakresie dotyczącym wieloletnich planów finansowych 
i wieloletnich planów działalności WKO - skutecznych działań, mających na celu 
realizację wymogu wynikającego z § 14 aktu założycielskiego Spółki WKO, w którym 
postanowiono, że Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i wieloletnich 
planów działalności Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki. 
W całym okresie funkcjonowania WKO nie posiadała zatwierdzonych wieloletnich 
planów finansowych i planów działalności. Na podkreślenie zasługuje przy tym, że 
zgodnie z § 28 pkt 4 opiniowanie tych dokumentów należało do Rady Nadzorczej 
Spółki, a zgodnie z § 31 pkt 2 umowy spółki WKO zatwierdzanie tych dokumentów 
pozostawało w kompetencji Zgromadzenia Wspólników, którego funkcję pełnił 
jednoosobowo Prezydent Wrocławia. Powyższa okoliczność w powiązaniu 
z brakiem uwzględnienia do października 2015 r. wydatków na organizację Igrzysk 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, szczególnie w początkowym etapie 
funkcjonowania Spółki, mogło negatywnie wpływać na proces organizacji Igrzysk 
(poprzez m.in. utrudnienie możliwości planowania i finansowania zadań 
w perspektywie wieloletniej), a także wpływało w latach 2014-2015 na brak 
akceptacji sporządzanych przez Spółkę rocznych planów finansowych.  

                                                      
51 Uchwała Nr 12/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania Planu Działań Spółki na lata 
2014-2018.  
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Sekretarz Miasta wyjaśnił, że Zobowiązanie sporządzania planów przez Spółkę 
zarówno rocznych jak i wieloletnich jest ujęte w Umowie Spółki, niemniej należy 
zauważyć, że względy formalne nie mogą funkcjonować w oderwaniu od 
rzeczywistych uwarunkowań. Nie podejmowano do wykreślenia zapisów o wymogu 
prowadzenia działalności spółki w oparciu o plany, ponieważ brak planów 
wieloletnich nie uniemożliwiał spółce prowadzenia działalności i nie stanowił 
złamania zapisów Umowy Spółki.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że wskazany w piśmie Dyrektora Biura Nadzoru 
Właścicielskiego z dnia 17 października 2014 r. brak możliwości dostarczenia 
w najbliższym czasie planów wieloletnich Spółki WKO wynikał z tego, że Spółka 
znajdowała się wówczas na etapie organizacji i wstępnych koncepcji organizacji 
Igrzysk. Formalna decyzja o podziale zadań związanych z organizacją Igrzysk 
zapadła w lutym 2016 r. (Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 3564/16 z dnia 
17 lutego 2016 r.). Plany przedstawione w listopadzie na 2014 r. obejmowały 
faktyczną realizację kosztów za osiem pierwszych miesięcy prowadzonej 
działalności oraz prognozę na następne trzy miesiące. Prognoza dotyczyła 
planowanych kosztów funkcjonowania Spółki do końca roku oraz niezbędnych usług 
obcych związanych ze wstępnym etapem organizacji Igrzysk. Natomiast plany 
wieloletnie powinny zawierać prognozy dokapitalizowań spółki zgodne z Wieloletnią 
Prognozą Finansową i bieżącym budżetem Gminy. Pierwszym dokumentem 
prezentującym realną prognozę był wniosek przedstawiający planowany budżet na 
realizację zadań związanych z przygotowaniem i organizacją Igrzysk wraz 
z projektem podziału i przyporządkowania zadań złożony do wiadomości Biura 
Nadzoru Właścicielskiego UMW 22 września 2015 roku – pismem W/147/09/15 
(…)”. Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego wskazała, że 
przedkładana do BNW dokumentacja nie spełniała wszystkich wymogów, w tym 
formalnych, które umożliwiałby dalsze procedowanie poprzez ich docelowe 
zatwierdzenie przez właściciela. Biuro nie otrzymało od Spółki kompletu 
dokumentacji w tym zakresie. Wskazała przy tym, że przywołane uzgodnienia 
dokonywane były pomiędzy Biurem i organami Spółki, a intencją Biura było aby 
przedkładane dokumenty były kompletne i możliwie miarodajne. Dodała również, 
w odniesieniu do podejmowania działań w Biurze, mających na celu funkcjonowanie 
Spółki w oparciu o ww. plany, że „z pewnością takie działania były podejmowane 
w ramach bieżących kontaktów/współpracy z organami Spółki. Praktyka 
funkcjonowania Biura uniemożliwia jednak dokumentowanie wszystkich czynności 
tego rodzaju”. 

W odniesieniu do przywołanych powyżej wyjaśnień NIK wskazuje, że postanowienia 
umowy Spółki WKO wskazywały na obligatoryjny, a nie fakultatywny charakter, 
funkcjonowania Spółki w oparciu m.in. o roczne i wieloletnie plany działalność oraz 
roczne i wieloletnie plany finansowe.  

(dowody: akta kontroli str. 638-653, 4827, 5042, 7687-7688, 9574-9575, 9588, 9590, 12989-
13041) 

1.10. Spółka w latach 2014-2018 corocznie wykazywała stratę (ujemny wynik 
finansowy), która wynosiła odpowiednio: (-)2 966,7 tys. zł; (-)5 266,0 tys. zł;  
(-)10 399,9 tys. zł, (-)60 780,2 tys. zł52 oraz (-)449,7 tys. zł53. Skumulowana 
wysokość straty WKO w okresie jej funkcjonowania wyniosła 79,9 mln zł54. 
W uchwałach podejmowanych na podstawie m.in. § 18 ust. 1 i § 20 ust. 2 umowy 

                                                      
52 W tym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. 60 512,4 tys. zł oraz za okres od dnia 1 grudnia 2017 
r. do 31 grudnia 2017 r. 267,8 tys. zł  
53 Według stanu na dzień 25 czerwca 2018 r.  
54 Według stanu na dzień 25 czerwca 2018 r.  
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Spółki55 w przedmiocie pokrycia starty za poszczególne lata obrotowe 2014-2016 
Zarząd Spółki każdorazowo zwracał się z wnioskiem o pokrycie straty z zysków lat 
przyszłych. Uchwały te były każdorazowo pozytywnie opiniowane przez Radę 
Nadzorczą Spółki56. Zgromadzenie Wspólników w odniesieniu do sprawozdań 
finansowych za lata 2014-2016 postanawiało o pokryciu start poniesionych przez 
Spółkę w poszczególnych latach obrotowych z zysków lat przyszłych57. 
W przypadku straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. 
Zgromadzenie Wspólników postanowiło o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę 
łącząc ją w jeden kapitał podstawowy Spółki, natomiast za okres od dnia 1 grudnia 
2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. o przeniesieniu straty poniesionej przez Spółkę 
na niepodzielony wynik z lat ubiegłych i rozliczenia jej w toku postępowania 
likwidacyjnego.  

(dowody: akta kontroli str. 1747-1807, 12468-12594) 

Jak wskazał Sekretarz Miasta Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w uchwałach 
dotyczących sposobów pokrycia strat każdorazowo wskazywało na pokrycie ich 
z zysków lat przyszłych, pomimo że w czasie funkcjonowania działalności nie były 
przewidywane dodatnie wyniki finansowe. Za przyjęciem takiej formuły uchwał 
przemawiały analizy możliwości formalnych (każde ze wskazanych rozwiązań jest 
prawnie dopuszczalne), ale również interes Wspólnika. Przyjęto założenie, że 
w przypadku Spółki utworzonej dla realizacji określonego celu i na oznaczony czas 
bardziej przejrzyste i czytelne będzie jednorazowe rozliczenie wyników za cały okres 
jej działalności. Ponadto należy wskazać, że bez względu na prognozy i plany 
finansowe, wynik finansowy działalności Spółki, z uwzględnieniem wyniku 
Światowych Igrzysk Sportowych w roku 2017, dla których organizacji Spółka została 
powołana znany był dopiero po ich zakończeniu i rozliczeniu. 

Jak wskazał Skarbnik Miasta Pojedyncze operacje dotyczące pokrycia straty 
poniesionej przez Spółkę WKO nie podlegały ujęciu w księgach rachunkowych 
Urzędu. (…) Miasto wycenia na koniec roku udziały spółek metodą praw własności. 
W związku z likwidacją Spółki WKO na podstawie postanowienia sądu 
z 30 listopada 2018 roku wyksięgowano z ewidencji księgowej wartość nominalna 
udziałów, a według stanu na 31 grudnia 2018 roku skorygowaniu ulegną zbiorcze 
odpisy z tytułu wyceny metodą praw własności.  

Sekretarz Miasta wskazał ponadto, że ostatecznie poniesione przez Spółkę WKO 
straty z lat ubiegłych w sposób zgodny z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości58, połączone zostały w jeden kapitał podstawowy Spółki 
WKO (bilans otwarcia na dzień 1 grudnia 2017 r.). Sekretarz Miasta dodał także, że 
Spółka WKO została powołana na czas określony (zawiązana została na początku 
2014 roku – otwarcie procesu likwidacji nastąpiło 1 grudnia 2017 roku). Dla pełnego 
obrazu efektywności przeprowadzenia przedsięwzięcia, które określało cel 
działalności Spółki, czytelniejsze i korzystniejsze było jednorazowe rozliczenie ww. 
strat w sposób określony przez ustawę o rachunkowości. Rozliczanie strat za lata 
2014-2016 w każdym następnym roku zakłóciłoby ten obraz. Sprawozdanie 
finansowe za okres od 1 do 31 grudnia 2017 roku, w którym rozliczono straty z lat 
ubiegłych poprzez otwarcie likwidacji, podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.  

(dowody: akta kontroli str. 6431, 6916-6917, 6923-6924, 6951-6978) 

                                                      
55 Uchwały Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za poszczególne lata obrotowe: [1] Uchwała Nr 11/2015 z dnia 
22 kwietnia 2015 r.; [2] Uchwała Nr 10/2016 z dnia 31 marca 2016 r.; [3] Uchwała Nr 5/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 
56 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za poszczególne lata 
obrotowe: [1] Uchwała Nr 9/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., [2] Uchwała Nr 10/II/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.; [3] Uchwała 
Nr 5/II/2017 Rady Nadzorczej dnia 8 marca 2017 r., 
57 Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki: [1] Nr 4/ZZW/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 
2014; [2] Nr 14/ZZW/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015; [3] Nr 12/ZZW/2017 z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.  
58 Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.  
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1.11. Stosownie do postanowień zawartych w pkt 2.3.1 umowy o organizację TWG 
2017 wszystkimi aspektami organizacyjnymi związanymi z organizacją Igrzysk miała 
zajmować się WKO59, przy czym w punkcie tym wskazano także, że wyłączną 
i pełną odpowiedzialność za całą organizację TWG 2017 miało ponosić Miasto 
Wrocław. Ostatecznie (co szerzej omówiono w pkt 1.6 i 1.7 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego) realizację zadań związanych z organizacją TWG 2017 zlecono 
jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wrocław60, przy 
czym Spółce tej powierzono do wykonania znacznie szerszy zakres zadań niż 
wynikający z umowy z IWGA. Obok bowiem działań ściśle związanych z organizacją 
Igrzysk, zgodnie z umową Spółki, miała ona wykonywać zadania ważne dla rozwoju 
Gminy Wrocław, w szczególności w zakresie promocji Gminy, kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, 
a także tworzenia warunków do aktywizacji gospodarczej.  

Niezależnie od faktu powierzenia zadań związanych z organizacją TWG 2017 
spółce, w trakcie przygotowań do Igrzysk współpracowano z różnymi podmiotami, 
bowiem jak wskazał Sekretarz Miasta zorganizowanie Igrzysk było 
przedsięwzięciem niemającym precedensu w historii Wrocławia zarówno o wielkiej 
skali, jak i o wysokim stopniu skomplikowania. Również Wiceprezydent Wrocławia 
uzasadniając powierzenie zadań związanych z organizacją TWG 2017 innym 
podmiotom niż WKO wskazał, że działanie to miało na celu „(…) optymalizację 
zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia zasobów 
i środków. Po opracowaniu wstępnych planów, koncepcji i analiz dotyczących 
przeprowadzenia Igrzysk podjęto decyzję o powierzeniu zadań bezpośrednio 
podmiotom, które posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby ludzkie oraz 
niezbędną infrastrukturę, co w efekcie zapewniło optymalne użycie posiadanych 
przez właściciela projektu zasobów oraz uprościło organizacyjnie zarządzanie 
przedsięwzięciem. W przypadku realizacji całości zadań przez Spółkę konieczne 
byłoby znaczne zwiększenie jej zasobów własnych.”  

Powierzenie realizacji zadań dokonano w formie zarządzenia Prezydenta, gdyż jak 
wskazał Sekretarz Miasta były one przejrzystą, jednolitą i dostępną dla wszystkich 
formą określającą obszar odpowiedzialności poszczególnych podmiotów. Zarząd 
Spółki także sygnalizował właścicielowi zasadność uregulowania podziału zadań 
związanych z organizacją TWG 2017 pomiędzy Spółkę oraz inne podmioty (Urząd 
Miejski Wrocławia, jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, spółki działające 
z udziałem Gminy). Jak wskazał Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 
dnia 31 stycznia 2016 r. powstanie tego dokumentu było istotne dla Spółki, a jego 
znaczenie „(…) było pochodną wyboru sposobu powiązania i podziału funkcji 
koordynujących z finansującymi”. W 2014 r. na brak podziału zadań w ww. zakresie 
wskazywało również Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego. Podobnie 
pismem z dnia 30 czerwca 2015 r.61 skierowanym do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 
dnia 31 stycznia 2016 r. wskazał na fakt, że (…) podział zadań związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem The World Games 2017 między Miastem 
Wrocław a Spółką oraz sposób i źródła ich finansowania powinny zostać 
uregulowane stosownym porozumieniem, którego projekt Spółka przekazała 
do Biura Nadzoru Właścicielskiego. Ostatecznie ponad 3,5 roku po podpisaniu 
umowy z IWGA oraz 2 lata po powołaniu WKO wydano dwa zarządzenia w sprawie 
podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi, gminnymi podmiotami prawa handlowego oraz 

                                                      
59 Zdefiniowany w pkt 1.1. tej umowy, jako spółka lub inny podmiot wyznaczony przez Miasto Gospodarza do organizacji TWG 
2017.  
60 Akt notarialny – akt założycielski oraz umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 455/2014).  
61 L.p. W/130/07/15. 
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instytucjami kultury Gminy Wrocław, tj.: [1] nr 3564/16 z dnia 17 lutego 2016 r.62 
(dalej: Zarządzenie nr 3564/16), a następnie [2] nr 5590/2016 z dnia 20 października 
2016 r.63 (dalej: Zarządzenie Nr 5590/16).  

Sekretarz Miasta wyjaśniając powody, dla których zarządzenia wydano po upływie 
ww. okresu od podpisania umowy z IWGA, wskazał, że Wieloaspektowość 
przedsięwzięcia oraz trwające negocjacje z IWGA, które miały bezpośredni wpływ 
na sposób i formę realizowania zadań związanych z TWG 2017 spowodowały, że 
podział zadań mógł zostać sfinalizowany z początkiem 2016 roku. Dokonany 
w lutym 2016 r. podział zadań spowodowany był opracowywaniem strategii i planów 
działania związanych z przygotowaniem TWG 2017, w szczególności określenie 
miejsc rozgrywania zawodów, co pozwoliło stworzyć dopiero pełną listę podmiotów, 
których zaangażowanie było niezbędne do realizacji celu. 

Jako podstawę prawną wydania ww. zarządzeń wskazano art. 31 oraz art. 33 ust. 3 
i 5 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z przywołanymi przepisami Prezydent 
kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a także jest 
kierownikiem urzędu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych.  

(dowody: akta kontroli str. 7101, 9023, 12387-12408, 12616-12748, 12749-12751)  

Sprawowanie nadzoru i koordynacji nad realizacją postanowień zarządzenia nr 
3564/16 powierzono WKO (na podstawie § 13 ust. 1), natomiast od dnia 
20 października 2016 r. (daty wejścia w życie zarządzenia nr 5590/16) zadanie to 
miał wykonywać (na podstawie § 2) Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ds. 
TWG 2017 (funkcję tę pełnił Wiceprezydent Wrocławia). Prezes Zarządu WKO 
pełniący tę funkcję od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. wskazał, że 
na podstawie przywołanego Zarządzenia Spółka nie realizowała nadzoru nad 
organizacją TWG 2017 przez podmioty w nim wymienione, natomiast wykonywała 
zadania z zakresu koordynacji całości spraw związanych z przygotowaniem do 
TWG 2017 w tym kooperacji. Dodał również, że Spółka sygnalizowała potrzebę 
zmiany uregulowań Zarządzenia nr 3564/16, co wynikało z potrzeby dokonania 
korekty podziału zadań oraz zmiany funkcji nadzorującej Spółki na funkcję 
koordynującą. Kolejnym argumentem za dokonaniem takiej zmiany miało być także 
dokonanie bardziej jednoznacznego podziału obciążeń finansowych za realizację 
poszczególnych zadań. 

(dowody: akta kontroli WKO, str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

Zgodnie z postanowieniami ww. zarządzeń wykonanie zadań związanych 
organizacją TWG 2017 miało realizować 10 podmiotów:  

[1] Convention Bureau Wrocław (dalej: Fundacja) w zakresie dotyczącym czterech 
zadań, tj. pozyskania i współpracy ze sponsorami TWG 2017, organizacji 
zakwaterowania, wyżywienia (catering) oraz wolontariatu na czas TWG 2017, przy 
czym zarządzeniem nr 5590/16 ograniczono zakres tych zadań do jednego - 
współpracy przy organizacji wolontariatu. Sekretarz Miasta wskazał, że ostatecznie 
Fundacji pozostawiono podejmowanie wyłącznie działań związanych 
z opracowaniem planu obsługi strefy VIP podczas TWG 2017, które zostały 
zrealizowane przez Fundację na zlecenie WKO w oparciu o umowę z dnia 
5 czerwca 2017 r. Zdaniem Sekretarza Miasta takie skoncentrowanie się Fundacji 
na realizowaniu wąskiego, ukierunkowanego zakresu zadań, w których posiadała 
ona bogate doświadczenie, uważano za dogodniejsze rozwiązanie. Dyrektor 

                                                      
62 Zarządzenie Nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących organizacji 
we Wrocławiu igrzysk „The World Games 2017”. 
63 Zarządzenie Nr 5590/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących 
organizacji we Wrocławiu igrzysk „The World Games 2017”. 
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Finansowy Fundacji poinformowała, że Fundacja nie realizowała zadań w zakresie 
dotyczącym pozyskania sponsorów Igrzysk z uwagi na to, że Żaden z podmiotów 
zaangażowanych w organizację TWG 2017 nie zawarł z Fundacją umowy, której 
przedmiotem byłaby realizacja zadań w zakresie pozyskania i współpracy ze 
sponsorami TWG 2017 (…). Dodała również, że Fundacja nie realizowała zadań 
w zakresie związanym z organizacją wolontariatu, ze względu na brak zawarcia 
umowy w tym zakresie. Stwierdziła ponadto, że Fundacja nie posiada wiedzy na 
temat powodów, z jakich zadania, których realizację przewidywano za 
pośrednictwem Fundacji, nie zostały jej powierzone. Sekretarz Miasta Wrocławia 
wskazał m.in., że „W trakcie organizacji Igrzysk, podjęto ostatecznie decyzję 
o powierzeniu zadań w zakresie pozyskania i współpracy ze sponsorami TWG 2017, 
wyłącznie Spółce WKO, która to Spółka współpracowała z federacjami, 
stowarzyszeniami i placówkami promującymi kulturę fizyczną i ruch (…). Okazało 
się, bowiem, iż dalsza realizacja zadań w zakresie pozyskiwania i współpracy ze 
sponsorami Igrzysk wyłącznie przez Spółkę jest optymalnym rozwiązaniem, 
dającym szansę na powodzenie przedsięwzięcia. (…) Ostatecznie przyjęty na mocy 
Zarządzenia Nr 5590/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. 
podział zadań okazał się optymalnym rozwiązaniem, co niewątpliwie przyczyniło się 
do tego, iż wydarzenie było sukcesem na skalę światową.” Sekretarz Miasta 
Wrocławia wskazał również, że w związku z tym, że Fundacji nie przydzielono 
zadań wymienionych w Zarządzeniach potwierdzonych zamówieniem lub umową, 
Fundacja nie przewidywała budżetu w związku z TWG 2017;  

[2] Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu, któremu na mocy zarządzenia nr 
3564/16 powierzono siedem zadań do realizacji w zakresie promocji TWG 2017 
(w tym m.in.: produkcji materiałów promocyjnych, reklamowych, prowadzenia 
działań promocyjnych, promocji TWG 2017 podczas targów i konferencji na arenie 
krajowej i międzynarodowej), pomocy przy organizacji ceremonii otwarcia 
i zamknięcia TWG 2017, pomocy przy organizacji strefy kibica (TWG Plaza) 
i wieczornych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla uczestników Igrzysk (TWG 
Party), prowadzenia kampanii informacyjno-mediowych (w tym telewizyjnych), 
prowadzenia działań wizerunkowych i relacji z otoczeniem (public relations), 
realizacji działań reklamowych (reklama zewnętrzna, tzw. outdoor), budowania 
świadomości marki Miasta-Gospodarza (branding Miasta) podczas TWG 2017, 
reklamy w mediach drukowanych, reklamy radiowej, produkcji medali, przy czym na 
mocy zarządzenia nr 5590/16 ograniczono zakres tych zadań do trzech, tj. promocji 
TWG, w tym m.in. produkcji materiałów promocyjnych, reklamowych, prowadzenia 
działań promocyjnych, promocji TWG 2017 podczas targów i konferencji na arenie 
krajowej i międzynarodowej, prowadzenia kampanii informacyjnych 
i wizerunkowych, pomocy przy organizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia TWG 
2017, pomocy przy organizacji strefy kibica (TWG Plaza) i wieczornych wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych dla uczestników Igrzysk (TWG Party). Sekretarz Miasta 
wskazał, że ostatecznie Biuro Promocji Miasta i Turystyki nie wykonywało zadań 
w zakresie związanym z pomocą przy organizacji ceremonii otwarcia 
i zamknięcia Igrzysk, a także nie uczestniczyło przy organizacji strefy kibica 
(pracownik Biura jedynie wziął udział w przetargu w charakterze członka komisji). 
Biuro nie posiada wiedzy na temat powodów, z jakich zadania, których realizację 
przewidywano za pośrednictwem Biura, nie zostały mu powierzone;  

[3] Biuro Sportu i Rekreacji, któremu na mocy zarządzenia nr 3564/16 powierzono 
siedem zadań, tj. wynajem obiektów prywatnych na czas TWG 2017, organizację 
przygotowań obiektów sportowych, tymczasowych i treningowych, organizację 
przygotowania i przeprowadzenia imprez testowych TWG 2017, organizację 
(wynajem, zakup) wyposażenia sportowego oraz rywalizacji sportowej podczas 
TWG 2017, organizację działań promocyjnych o charakterze sportowym, w tym 



 

37 

zaangażowanie federacji w promocję sportów, zakontraktowanie i finansowanie 
współpracy z partnerem IWGA w zakresie systemu wyników i grafiki telewizyjnej 
oraz dokonywanie płatności na rzecz TWG (IWGA), przy czym zarządzeniem nr 
5590/16 ograniczono zakres tych zadań do dwóch, tj. wyboru partnerów 
niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia zawodów w ramach TWG 2017, 
w tym zapewnienie (wynajem i zakup) niezbędnego wyposażenia sportowego oraz 
dokonywanie płatności na rzecz IWGA, które to zadania zostały przez Biuro 
zrealizowane;  

[4] Biuro Rozwoju Wrocławia w zakresie dotyczącym produkcji map operacyjnych na 
czas TWG 2017 w systemie informacji przestrzennej Wrocławia;  

[5] Centrum Usług Informatycznych (dalej: CUI), któremu na mocy zarządzenia nr 
3564/16 powierzono sześć zadań, tj. przygotowanie i wdrożenie systemu 
zarządzania projektami na potrzeby TWG 2017, organizację usług 
teleinformatycznych, w tym na obiektach sportowych, zapewnienie sprzętu 
w ramach technologii informacyjnych (IT), współpracę z partnerem IWGA w zakresie 
przygotowania teleinformatycznego systemu wyników i grafiki telewizyjnej, 
wyposażenie punktów akredytacji w niezbędne systemy do utworzenia centrów 
akredytacji, zapewnienie niezbędnego sprzętu do komunikacji turniejowej, przy 
czym na mocy zarządzenia nr 5590/16 zakres tych zadań ograniczono do czterech, 
tj. organizacji usług teleinformatycznych, w tym na obiektach sportowych, 
zapewnienia sprzętu w ramach technologii informacyjnych (IT), współpracy 
z partnerem IWGA w zakresie przygotowania teleinformatycznego systemu wyników 
i grafiki telewizyjnej, wyposażenia punktów akredytacji w niezbędne systemy do 
utworzenia centrów akredytacji. Dyrektor CUI wskazał, że nie realizowano zadań 
w zakresie przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania projektami na potrzeby 
TWG 2017 oraz zapewnienia odpowiedniego sprzętu do komunikacji turniejowej, 
ponieważ zostały one wykreślone przez zarządzenie nr 5590/16. Dyrektor CUI dodał 
także, że CUI nie było wnioskodawcą powstania zarządzeń, ani też nie zabiegało 
o zaprzestanie realizacji wykreślonych zadań;  

[6] Wydział Transportu, któremu na mocy zarządzenia nr 5590/16 powierzono 
realizację trzech zadań, jak współpraca przy opracowaniu koncepcji obsługi 
transportowej TWG 2017, przygotowanie transportowych planów organizacyjnych 
obejmujących m.in. trasy i częstotliwości przejazdu, zmiany w organizacji ruchu, 
instalację dodatkowego oznakowania, współpracę przy wdrożeniu i koordynacji 
realizacji obsługi transportowej w trakcie TWG. Wydział Transportu nie był 
uwzględniany przy podziale zadań powierzanych na mocy zarządzenia nr 3564/16;  

[7] Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. (dalej: MPK Spółka z o.o.), 
któremu na mocy zarządzenia nr 3564/16 powierzono jedno zadanie w zakresie 
organizacji transportu turniejowego i publicznego podczas TWG 2017, a następnie 
na mocy zarządzenia nr 5590/16 zmieniono na dwa zadania w zakresie 
zapewnienia środków transportu zbiorowego zgodnie z koncepcją obsługi 
transportowej TWG 2017 oraz transportowymi planami operacyjnymi i zapewnienia 
korzystania z miejskiej komunikacji publicznej uczestnikom zawodów posiadającym 
ważną akredytację;  

[8] Wydział Inżynierii Miejskiej, któremu na mocy zarządzenia nr 5590/16 
powierzono do realizacji trzy zadania, tj. przygotowanie i przeprowadzenie 
tymczasowych zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją harmonogramu 
TWG 2017 oraz związane z tym oznakowanie tymczasowe, oznakowanie 
przestrzeni miejskiej. Wydział Inżynierii Miejskiej nie był uwzględniany przy podziale 
zadań powierzanych na mocy zarządzenia nr 3564/16. Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Gospodarki wskazała, że Wydział nie realizował zadania związanego 
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z oznakowaniem informacyjnym w przestrzeni miejskiej - zadanie to zostało 
zrealizowane przez WKO;  

[9] Wydział Obsługi Urzędu, któremu na mocy zarządzenia nr 3564/16 powierzono 
organizację pomieszczeń dla WKO oraz zapewnienie ubezpieczenia na czas TWG 
2017, przy czym zarządzeniem nr 5590/16 zmieniono na realizację jednego 
zadania, tj. przygotowanie i przeprowadzenie procedur w zakresie zapewnienia 
ubezpieczenia na czas TWG 2017 zgodnie z wymogami umowy na organizację 
TWG 2017. Sekretarz Miasta wskazał, że ze względów proceduralnych oraz 
finansowych (m.in., gdy źródłem finansowania zamówienia jest budżet Spółki WKO, 
to Spółka jest zamawiającym i posiada legitymację ustawową do przeprowadzenia 
postępowania) nie było możliwe do realizacji zadanie dotyczące przygotowania 
i przeprowadzenia procedur w zakresie zapewnienia ubezpieczenia na czas TWG 
2017;  

[10] Biuro Prezydenta, któremu na mocy zarządzenia nr 5590/16 powierzono 
współpracę przy organizacji i zapewnieniu obsługi gości specjalnych TWG 2017. 
Biuro Prezydenta nie było uwzględniane przy podziale zadań powierzanych na mocy 
Zarządzenia nr 3564/16.  

Na mocy ww. zarządzeń powierzono ponadto przygotowanie obiektów sportowych 
do przeprowadzenia Igrzysk TWG 2017 następującym ośmiu podmiotom: 
[1] Zarządowi Zieleni Miejskiej, [2] Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hala Ludowa 
Spółka z o.o., [3] WCT Spartan., [4]  Młodzieżowe Centrum Sportu (dalej: MCS), 
[5] Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta, [6] ZOO Wrocław Spółka z o.o., 
[7] Instytucji kultury Narodowe Forum Muzyki oraz [8] Wrocław 2012 Spółka z o.o.  

W myśl postanowień § 17 zarządzenia nr 5590/1664 finansowanie zadań w nim 
określonych było zapewnione ze środków: [1] zapisanych w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta w latach 2016-2018 tj.: [a] 81 mln zł po stronie wydatków 
majątkowych w dyspozycji Biura Nadzoru Właścicielskiego w zakresie zadań 
określonych w § 14, [b] 3,6 mln zł po stronie wydatków bieżących w dyspozycji Biura 
Sportu i Rekreacji, [2] zewnętrznych – pozyskanych m.in. z umów sponsorskich, 
dotacji, funduszy europejskich, [3] określonych w budżetach lub planach finansowo-
rzeczowych komórek i jednostek, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, 
w zakresie zadań określonych w § 3-13.  

Zgodnie z kierowaną do Urzędu przez Zarząd WKO korespondencją, spółka 
wskazywała Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż podział zadań związanych 
z przygotowaniem The World Games 2017 między Miastem Wrocław a Spółką oraz 
sposób i źródła ich finansowania powinny zostać uregulowane stosownym 
porozumieniem, którego projekt spółka przekazała do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego”. W dokumencie opisującym wynik weryfikacji wniosku z dnia 
7 listopada 2014 r. Zarządu WKO o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 
577 tys. wskazano m.in.: „Biorąc pod uwagę, iż organizacja Igrzysk jest 
uwarunkowana wywiązaniem się z umowy zawartej przez Miasto Wrocław z IWGA 
w 2012 r., oceniając prawidłowość założeń plany Spółki, należy zidentyfikować jakie 
zadania dotychczas zostały wykonane oraz jaki jest dalszy harmonogram ich 
realizacji. Brak jest też dokumentu (pisemnych ustaleń), który wskazywałby 
jednoznacznie jaki jest podział zadań pomiędzy podmioty zaangażowanie 
w organizację Igrzysk oraz jaka jest ich odpowiedzialność.  

(dowody: akta kontroli str.: 1861, 1864-1910, 2685-2686, 3465-3527, 7666-7667, 7101-7108, 7707-
7708, 8009-8362, 9024, 12735-12748, 12761-12765)  

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

                                                      
64 Zapis w tym zakresie zawierał również § 14 Zarządzenia 3564/16. 
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Prezydent w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami powierzył WKO, na 
podstawie wydanego przez siebie zarządzenia (§ 13 ust. 1 zarządzenia nr 3564/16), 
nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją Igrzysk przez m.in. gminne 
jednostki organizacyjne, gminne podmioty prawa handlowego. Sekretarz Miasta 
wyjaśnił, że w zarządzeniu nr 3564/16 niefortunnie użyto określenia „nadzór”, co po 
przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego zostało odpowiednio skorygowane. NIK 
wskazuje, że zgodnie z definicją nadzoru obejmuje on możliwość władczej ingerencji 
w sferę działalności nadzorowanych jednostek. W ocenie NIK przyznanie WKO 
takich kompetencji wobec innych spółek działających z udziałem Gminy Wrocław 
pozostawało w sprzeczności z przepisami ksh, które definiują organy spółki (tj., co 
do zasady zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników) oraz ich 
kompetencje. Podobnie przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, nie przewidują 
sprawowania przez spółkę działającą z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 
kompetencji nadzorczych wobec innej spółki tego typu oraz innych samorządowych 
jednostek organizacyjnych. 

(dowody: akta kontroli str. 3683-3740, 9013, 9023) 

Najwyższa Izba kontroli zauważa, że: 

Wydanie zarządzenia nr 3564/16, tj. pierwszego z zarządzeń określających podział 
zadań i kompetencji w związku z organizacją Igrzysk nastąpiło 3,5 roku od zawarcia 
przez Gminę Wrocław umowy z IWGA, a także dwa lata po powołaniu Spółki WKO. 
Jednocześnie data wydania tego zarządzenia przypadała niespełna 1,5 roku przed 
samymi Igrzyskami.  

Powyższe w ocenie NIK nie było korzystne dla przebiegu procesu organizacji 
Igrzysk, w szczególności z tego względu, że Spółka w początkowym okresie jej 
funkcjonowania nie miała pełnej wiedzy na temat pełnego zakresu zadań, który ma 
realizować bezpośrednio, a który zakres miał być realizowany przez komórki 
organizacyjne Urzędu albo gminne jednostki organizacyjne.  

Potwierdzeniem powyższego jest m.in. fakt, że na potrzeby dokonania takiego 
podziału wskazywał Zarząd WKO nie później niż w grudniu 2014 r., w piśmie do 
Wiceprezydenta Wrocławia65. Ponadto podczas posiedzenia Rady Nadzorczej WKO 
w dniu 3 września 2015 r. jeden z jej członków wskazał, że do czasu zakończenia 
wszelkich uzgodnień i podpisania treści Zarządzenia Prezydenta, Członkowie Rady 
muszą wstrzymać się ze wszystkimi uchwałami, w szczególności zatwierdzeniem 
planu wieloletniego dla Spółki. Kluczem do określenia kosztów Spółki jest zakres, 
jaki Spółka ma ostatecznie realizować po dokonaniu podziału pomiędzy Miastem 
i jednostkami organizacyjnymi.  

(dowody: akta kontroli str. 4827, 12912-12985, 12595-12608, 13038, 13044) 
1.12. Zawarcie przez Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta działających w imieniu 
Gminy Wrocław w dniu 21 maja 2012 r. umowy o zorganizowanie Igrzysk stanowiło, 
w rozumieniu art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, czynność prawną 
mogącą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych. Tym samym do jej 
skuteczności wymagana była kontrasygnata skarbnika gminy (głównego 
księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej, tj. potwierdzenie, że 
jednostka w dniu zawarcia tej umowy posiadała, uwzględnione w budżecie lub 
wieloletniej prognozie finansowej środki finansowe na realizację tych zobowiązań.  

W dacie zawarcia przez Gminę Wrocław umowy z IWGA w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta (dalej także: WPF) nie uwzględniano zadania, które swoją nazwą 
odnosiłoby się do organizacji The World Games 2017.  

Zadania związane z organizacją Igrzysk wykazano w WPF po zawarciu umowy 
z dnia 21 maja 2012 r. z IWGA, tj.: 
                                                      
65 Pismo z dnia 9 grudnia 2014 r., znak W/354/12/14. 
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− z dniem 29 listopada 2012 r.66 w kwocie 143 645 042 zł67 (poprzedzone 
wnioskiem z dnia 20 listopada 2012 r. Dyrektora Departamentu Infrastruktury 
i Gospodarki68), w ramach wydatków majątkowych poprzez zmianę nazwy 
zadania ujętego uprzednio w WPF jako „Renowacja Stadionu Olimpijskiego we 
Wrocławiu” na „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World 
Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu”.  

W okresie objętym kontrolą dokonywano zmian WPF polegających m.in. na 
zmianie wartości zadania (zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniach), 
skutkujących ukształtowaniem jego wartości w kwocie 206 446 429 zł, a także na 
modyfikacji końcowej daty okresu, do którego ponoszone mają być nakłady 
z 2017 r. na 2019 r.69  

W toku kontroli nie przekazano NIK informacji w jakich kwotach zostały dla 
poszczególnych inwestycji przyporządkowane nakłady, w dacie 
uwzględnienia/wykazania przywołanego zadania w WPF. Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Transportu wskazała, że wówczas kwota nie była podzielona na 
poszczególne obiekty. Dane takie zaprezentowano na potrzeby realizowanej 
przez NIK kontroli według stanu na dzień 30 grudnia 2013 r. i wedle nich na 
całkowity koszt zadania (określony wówczas na kwotę 123 395 042 zł) składały 
się środki przewidziane na: Renowację Stadionu Olimpijskiego – 66 999 913 zł, 
Przebudowę basenu przy ul. Wejherowskiej – 36 130 964 zł oraz rezerwa – 
20 264 165 zł. Zgodnie z przedłożonymi na potrzeby kontroli danymi z dniem 20 
marca 2014 r. do inwestycji dotyczącej Budowy kompleksu torów przypisana 
została kwota 3 000 000 zł (przy czym całkowity koszt zadania uległ 
zmniejszeniu o kwotę 200 000 zł do 123 195 042, a rezerwa uległa zmniejszeniu 
do kwoty 17 064 165 zł), 

− z dniem 21 marca 2013 r.70 w ramach wydatków bieżących kwotę 2 800 000 zł71 
na „Organizację Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017”. 
W okresie objętym kontrolą dokonywano zmian WPF polegających m.in. na 
zmianie wartości zadania, skutkujących ukształtowaniem jej w kwocie 3 473 584 
zł72, a także na modyfikacji terminu, do którego ponoszone mają być nakłady 
z 2017 r. na 2018 r. Zadanie to obejmowało m.in. zapłatę opłaty licencyjnej na 
rzecz IWGA, 

− z dniem 15 października 2015 r.73 w ramach wydatków majątkowych kwotę 
80 000 000,00 zł74 na „Organizację Światowych Igrzysk Sportowych - The World 
Games 2017 (poprzedzone wnioskiem z dnia 24 września 2015 r. Dyrektora 
Biura Nadzoru Właścicielskiego75). W okresie objętym kontrolą dokonywano 
zmian WPF polegających m.in. na zmianie wartości zadania, skutkujących 
ukształtowaniem jej w kwocie 79 340 000 zł, a także na modyfikacji końcowego 
terminu, do którego ponoszone mają być nakłady z 2018 r. na 2017 r. Dyrektor 
BNW wyjaśniła, że Biuro nie odpowiadało merytorycznie za organizację igrzysk, 
nie decydowało również o wysokości budżetu przyznanego na realizację tego 

                                                      
66 Uchwała Nr XXXV/754/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/418/11 
Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 
67 W tym: [1] w 2013 r. – 750 000 zł, [2] w 2014 r. – 1 000 000 zł, [3] w 2015 r. – 25 000 000 zł, [4] w 2016 r. – 45 000 000 zł, 
[5] w 2017 r. – 70 000 000 zł. 
68 WIM.IM.3041.512.2012.EK. 
69 Uchwała Nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta. 
70 Uchwała Nr Xl/933/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/811/12 Rady 
Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 
71 W tym: [1] w 2015 r. – 879 926 zł, [2] w 2016 r. – 746 126 zł, [3] w 2017 r. – 746 126 zł, [4] w 2018 r. – 11 532 zł. 
72 Według stanu na dzień 13 września 2018 r.  
73 Uchwała Nr XVII/301/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr V/18/14 Rady 
Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 
74 W tym: [1] w 2016 r. – 20 750 000 zł, [2] w 2017 r. – 37 100 000 zł, [3] w 2018 r. – 22 150 000 zł. 
75 BNW.3020.2.2015, 00072055/2015/W.  
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zadania. Wniosek o ujęcie w planie finansowo-rzeczowym BNW na lata 2016-
2018 wydatków majątkowych z dokapitalizowaniem WKO w ramach zadania 
Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017 
Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich, został złożony z uwagi na 
obowiązujące w Urzędzie procedury formalne. W przypadku wydatków 
majątkowych związanych z pokryciem kapitałów zakładowych miejskich spółek 
dysponentem takich środków jest BNW. Zadanie to obejmowało środki finansowe 
przeznaczone na dokapitalizowanie WKO. 

(dowody: akta kontroli str. 4, 1178, 1408-1513, 6913-6916, 6919-6924, 6990-6995, 7000-7002, 7008-
7010, 7095-7097, 7867-7870, 7872-7879, 7882-7919, 9018-9019, 9223-9324, 9574, 9588, 9630-

9633, 9844, 11185-11213)  

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

W dniu 21 maja 2012 r., tj. w dacie podpisania przez ówczesnego Prezydenta 
Wrocławia oraz Skarbnika Miasta Wrocławia w imieniu Gminy Wrocław umowy 
o zorganizowanie The World Games 2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 
nie uwzględniała środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie 
organizacji The World Games 2017 (zarówno w zakresie dotyczącym wydatków 
stricte organizacyjnych, jak również wydatków związanych z inwestycjami na 
potrzeby Igrzysk), a tym samym wobec wymogów wynikających z art. 46 ust. 2 
ustawy o samorządzie gminnym nieuprawnionym było dokonanie kontrasygnaty 
Skarbnika Miasta i zawarcie takiej umowy, gdyż jeżeli czynność prawna może 
spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest 
kontrasygnata skarbnika, stanowiąca potwierdzenie (gwarancję), że gmina 
dysponuje środkami finansowymi potrzebnymi do wykonania zaciągniętego 
zobowiązania. Kontrasygnata oznacza także akceptację skarbnika (głównego 
księgowego budżetu) co do legalności dokonywanych czynności. W doktrynie 
i orzecznictwie przyjmuje się, że kontrasygnata stanowi oświadczenie wiedzy 
skarbnika co do stanu planu finansowego gminy (budżetu) i jest narzędziem 
dyscypliny budżetowej. Zadania dotyczące TWG ujmowane były w WPF po 
podpisaniu umowy z IWGA, tj.: 1) w dniu 29 listopada 2012 r. w ramach wydatków 
majątkowych w zakresie dotyczącym infrastruktury sportowej, tj. ponad sześć 
miesięcy po podpisaniu umowy z IWGA, 2) w dniu 21 marca 2013 r. w ramach 
wydatków bieżących, tj. 10 miesięcy po podpisaniu umowy z IWGA, 3) w dniu 
15 października 2015 r. w ramach wydatków majątkowych, tj. ponad trzy lata i cztery 
miesiące po podpisaniu umowy z IWGA. Powyższe skutkowało także tym, że wbrew 
art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych76 
wieloletnia prognoza finansowa Miasta nie była realistyczna w powyższym zakresie. 

Skarbnik Miasta wyjaśnił, m.in., że Rok 2012, w którym nastąpiło zawarcie przez 
Gminę Wrocław umowy o zorganizowanie The World Games 2017, był drugim 
rokiem obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej Miasta. W tym czasie na 
bieżąco kształtowała się linia orzecznicza w zakresie udzielania upoważnień dla 
kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, w szczególności 
zobowiązań wieloletnich w ramach wydatków bieżących. (…) Ponadto z dniem 
1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która 
wprowadziła zmiany w zakresie definicji przedsięwzięć ujmowanych w wieloletniej 
prognozie finansowej. Biorąc pod uwagę powyższe dnia 24 stycznia 2013 roku 
zostało skierowane do dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta 
pismo, w którym wskazano konieczność wyodrębnienia w ramach przedsięwzięć 
wszystkich zadań, w ramach których będą zawierane umowy wieloletnie 
(niestanowiące umów na ciągłość działania jednostki). W wyniku w/w pisma na sesji 

                                                      
76 Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm., dalej: ufp. 
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21 marca 2013 roku w wieloletnim wykazie przedsięwzięć wyodrębniono zadanie 
uwzględniające opłaty licencyjne płatne na rzecz IWGA. Zgodnie z umową pierwsza 
płatność miała nastąpić w terminie do 1 lutego 2014 r. Jednocześnie chciałbym 
nadmienić, że środki na opłaty wynikające z w/w umowy były ujęte w dniu 
podpisania umowy tj. na dzień 21 maja 2012 r. w łącznej kwocie wydatków 
bieżących ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta bez ich wyodrębnienia 
w wykazie przedsięwzięć. W zakresie inwestycji w infrastrukturę sportową na 
potrzeby TWG z dniem 1 stycznia 2012 roku wyodrębniono w przedsięwzięciach 
zadanie inwestycyjne pn. Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławia, którego 
nazwa na etapie późniejszym została jedynie zmieniona na „Przygotowanie 
infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu 
Olimpijskiego”. W zakresie środków na funkcjonowanie Wrocławskiego Komitetu 
Organizacyjnego, tj. dokapitalizowań dla spółki środki te zostały wyodrębnione 
w ramach przedsięwzięć z dnia 15 października 2015 r., natomiast w ogólnej kwocie 
wydatków majątkowych były uwzględnione począwszy od 2012 roku. Ponadto (…) 
zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi, obowiązującymi w Gminie Wrocław (…) to 
dysponent środków jest odpowiedzialny za wskazanie odpowiedniej klasyfikacji 
budżetowej. Ponadto zgodnie z treścią Zarządzenia Prezydenta Wrocławia 
w sprawie zasad i terminów obiegu dokumentów dotyczących zmian budżetu Miasta 
oraz wieloletniej prognozy finansowej Miasta (…) wniosek o zmianę ujęcie nowego 
zadania (przedsięwzięcia) opracowuje dysponent środków. Biorąc pod uwagę 
powyższe to jednostki organizacyjne oraz komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia 
winny wnioskować o wyodrębnienie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta.  

Najwyższa Iza Kontroli nie podziela stanowiska zaprezentowanego w przywołanych 
wyjaśnieniach. Zgodnie z obowiązującym w dacie zawarcia umowy z IWGA 
brzemieniem art. 226 ust. 3 i ust. 4 ufp za przedsięwzięcia, należało rozumieć 
wieloletnie programy, projekty lub zadania77, a w konsekwencji w załączniku do 
WPF należało określić dla każdego przedsięwzięcia: 1) nazwę i cel; 2) jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie 
przedsięwzięcia; 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 4) limity wydatków 
w poszczególnych latach; 5) limit zobowiązań. W ocenie NIK przyjęcie przez Gminę 
Wrocław na podstawie zawartej umowy uprawnienia i obowiązku zorganizowania 
The World Games 2017 spełniało definicję przedsięwzięcia. Organizacja TWG 
stosownie do zawartej przez Gminę Wrocław umowy o zorganizowanie TWG była 
procesem wieloletnim (umowa nakładała obowiązek realizacji poszczególnych 
obowiązków nie tylko w roku budżetowym 2012 lecz także w kolejnych latach – 
w tym w 2013 r.) i takim procesem okazała się także w praktyce, gdyż po zawarciu 
przywołanej umowy wydatki związane z organizacją Igrzysk ponoszone były 
corocznie w latach 2012-2018. Ponadto potwierdzeniem tego faktu było ujmowanie 
zagadnień związanych z organizacją Igrzysk w WPF (już po zawarciu umowy).  

Brak jest również możliwości uznania, że w dacie zawarcia umowy 
o zorganizowanie Igrzysk WPF zawierała wydatki przeznaczone na inwestycję 
w infrastrukturę na TWG 2017, z uwagi na to, że literalne brzmienie nazwy zadania 
ujętego wówczas w WPF jednoznacznie odnosiło się wyłącznie do renowacji 
Stadionu Olimpijskiego (Renowacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu).  

(dowody: akta kontroli str. 4, 1178, 1408-1513, 6913-6916, 6919-6924, 6990-6995, 7000-7002, 
7008-7010, 7095-7097, 7867-7870, 7872-7879, 7882-7919, 9018-9019, 9223-9324, 9574, 9588, 

9630-9633) 

 

                                                      
77 W tym związane z: a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, 
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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1.13. Spośród podmiotów zaangażowanych w organizację Igrzysk, które działały 
w formie spółek kapitałowych, o przekazanie środków finansowych 
z przeznaczeniem na realizacją zadań dotyczących organizacji Igrzysk 
występowały: [1] WKO; [2] WCT Spartan; [3] MPK Sp. z o.o. Ponadto o zapewnienie 
takich środków wnioskowało w 2017 r. Centrum Usług Informatycznych (dalej: CUI). 

WKO i WCT Spartan występowały o środki finansowe w trybie przewidzianym 
w zarządzeniu Nr 4715/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 listopada 2009 r. 
w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Wrocław wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz 
dopłat (ze zm.), które regulowało proces wnioskowania przez zarządy spółek 
działających z udziałem kapitału Gminy Wrocław o przekazanie środków 
finansowych. 

1.13.1. Zarząd WKO podjął 11 uchwał w przedmiocie wystąpienia do Zgromadzenia 
Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego, w tym: 

− w 2014 r. dwie uchwały: [1] z dnia 12 maja 2014 r. podwyższenie kapitału 
zakładowego o kwotę 2 000,0 tys. zł; [2] z dnia 4 listopada 2014 r. 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 577,0 tys. zł78  

− w 2015 r. trzy uchwały: [1] z dnia 4 lutego 2015 r. o podwyższenie kapitału 
zakładowego o kwotę 2 000,0 tys. zł; [2] z dnia 12 maja 2015 r. o podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 3 000,0 tys. zł; [3] z dnia 8 grudnia 2015 r. 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 300,0 tys. zł79;  

− w 2016 r. dwie uchwały: [1] z dnia 18 maja 2016 r. o podwyższenie kapitału 
zakładowego o kwotę 10 000,0 tys. zł; [2] z dnia 3 listopada 2016 r. 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10 250,0 tys. zł80; 

− w 2017 r. cztery uchwały: [1] z dnia 28 lutego 2017 r. o podwyższenie kapitału 
zakładowego o kwotę 25 000,0 tys. zł; [2] z dnia 12 maja 2017 r. o podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 11 090,0 tys. zł; [3] z dnia 14 czerwca 2017 r. 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 3 000,0 tys. zł; [4] z dnia 7 lipca 
2017 r. podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 20 000,0 tys. zł81. 

Każda z przywołanych powyżej uchwał Zarządu WKO została pozytywnie 
zaopiniowania przez Radę Nadzorczą WKO, a tym samym składane wnioski 
spełniały wymóg określony w § 4 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Nr 4715/08. 

W związku z wpływem wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego w BNW 
sporządzono pisemne weryfikacje w odniesieniu do 10 wniosków. Nie sporządzono 
pisemnej weryfikacji dotyczącej wniosku z dnia 12 maja 2014 r., a wniosek ten nie 
został uwzględniony82. Gmina Wrocław pismem z dnia 17 września 2014 r. 
poinformowała Zarząd Spółki, że maksymalną wartość dokapitalizowania Spółki 
w 2014 r. ustalono na kwotę 577,0 tys. zł. Następnie Zarząd Spółki podjął w dniu 
4 listopada 2014 r. uchwałę w sprawie zwrócenia się do właściciela o dokonanie 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 577,0 tys. zł (do 3 577,0 tys. zł). 

Zarząd WKO wskazywał83, że brak uwzględnienia w 2014 r. w pełnym zakresie 
wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego oraz przedkładanych przez Zarząd 
Spółki planów finansowych uniemożliwiał w pełni bieżącą realizację zadań 
związanych z przygotowaniem The World Games 2017, a polegających 

                                                      
78 Odpowiednio uchwały: [1] Nr 8/2014; [2] Nr 21/2014. 
79 Odpowiednio uchwały: [1] Nr 3/2015; [2] Nr 17/2015 [3] Nr 27/2015.  
80 Odpowiednio uchwały: [1] Nr 13/2016; [2] Nr 34/2016.  
81 Odpowiednio uchwały: [1] Nr 8/2017; [2] Nr 16/2017; [3] Nr 17/2017; [4] Nr 19/2017. 
82 BNW wezwało pismem z dnia 23 maja 2014 r. (BNW.0232.87.2014, 00016117/2014/W) Zarząd WKO do uzupełnienia 
wniosku. Zarząd WKO uzupełnił wniosek w dniu 29 maja 2014 r. (pismo L. dz. 10/136/05/14). 
83 W zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności i planie finansowym na 2014 r., a także we wniosku z 
dnia 7 listopada 2014 r. o dokonanie podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 577,0 tys. zł. 

Opis stanu  
faktycznego 
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w szczególności na zleceniu opracowania koncepcji sponsoringowej oraz wyboru 
dostawcy sygnału telewizyjnego.  

Dyrektor BNW wyjaśniła, że w dokumentach BNW brak jest weryfikacji wniosku 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 mln zł, który wpłynął do Biura 
w dniu 15 maja 2014 r. Dodała również, że wniosek ten nie podlegał rozpatrzeniu, 
ponieważ nie spełniał wymogów formalnych i merytorycznych. Dyrektor BNW 
podniosła również, że plan działań Spółki na lata 2014-2018 oraz roczny plan 
finansowy Spółki na 2014 r., na które powołała się Spółka w uzasadnieniu do 
uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału nie mogły formalnie stanowić 
podstawy do pozytywnego zaopiniowania wniosku przez BNW, ponieważ: [1] nie 
były pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, [2] nie zawierały treści 
merytorycznej pozwalającej na weryfikację tych planów, tj. brak części 
merytorycznej w obydwu przypadkach oraz brak projekcji finansowych w układzie 
rachunku zysków i strat oraz bilansu. 
(dowody: akta kontroli str. 1296; 9572, 9578-9579, 12766-12862,12863-12902, 13033, 13045-13047) 
Ponadto wniosek Zarządu WKO o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 
10 250,0 tys. zł został uwzględniony częściowo, tj. w kwocie 8 250,0 tys. zł. Jak 
wskazała Dyrektor BNW: BNW zarekomendowało skorygowanie kwoty 
podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 8 250 000 zł, ponieważ na 
sporządzania Weryfikacji taka wysokość dokapitalizowania mieściła się w planie 
wydatków BNW na rok 2016. Nie ma bowiem możliwości rekomendowania kwot 
podwyższenia kapitału zakładowego, na które nie ma pokrycia w budżecie Gminy. 

W dokumentacji z przeprowadzanych weryfikacji wniosków składanych w latach 
2014-2016 pracownicy Biura wskazywali m.in. na: [1] uzależnienie płynności 
finansowej WKO, wobec braku znaczących przychodów z działalności; wyłącznie od 
dokapitalizowania przez Właściciela – Gminę Wrocław, a tym samym stałym 
naruszaniem kapitału podstawowego Spółki, [2] brak jednoznacznego pisemnego 
podziału zadań pomiędzy podmioty zaangażowane w organizację Igrzysk, [3] cel 
działania Spółki polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu Igrzysk, 
[4] znaczny udział w kosztach funkcjonowania Spółki wynagrodzeń i usług obcych; 
[5] brak zakładanych istotnych przychodów WKO do czasu rozpoczęcia dystrybucji 
biletów wstępu na Igrzyska.  

W okresie funkcjonowania WKO Zarząd tej spółki podjął 10 uchwał w przedmiocie 
rocznych planów działalności lub planów finansowych Spółki w tym: 

[1] cztery na 2014 r., z których trzy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę 
Nadzorczą, a jedna zatwierdzona przez Zgromadzenia Wspólników w grudniu 2014 
r. W przypadku trzech pierwszych uchwał dotyczących planu finansowego Spółki na 
2014 r. (podejmowanych przez Zarząd odpowiednio w dniach 4 kwietnia, 14 lipca 
i 29 wrześniu 2014 r.), pierwsza z nich nie została zaopiniowana przez Radę 
Nadzorczą, a druga i trzecia pomimo pozytywnej opinii Rady Nadzorczej nie zostały 
zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników. W planach tych koszty operacyjne 
Spółki na 2014 r. określano kolejno w kwotach: 5 445,0 tys. zł; 4 780,0 tys. zł oraz 
3 970,1 tys. zł. Dyrektor BNW w piśmie z dnia 17 października 2014 r. skierowanym 
do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wskazała, że: (…) na spotkaniu 
u Wiceprezydenta (…) w dniu 15 października 2014 r., ustalono maksymalną 
wartość dokapitalizowania Spółki na kwotę 577 tys. zł. Proszę aby dokumenty 
dotyczące planu finansowego na 2014 r. składane przez Spółkę oraz zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą uwzględniły, iż wartość kapitału w 2014 r. nie przekroczy 
kwoty 3 577 000 zł. W zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 
2 grudnia 2014 r. Planie Działalności i Planie Finansowym Spółki na 2014 r. Zarząd 
Spółki wskazywał, że przyjęte na tym poziomie koszty operacyjne Spółki 
uniemożliwiały bieżącą realizacją zadań związanych z przygotowaniem The World 
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Games 2017, w tym związanych z opracowaniem koncepcji sponsoringowej oraz 
wyborem dostawcy sygnału telewizyjnego. 

Z kolei Biuro Nadzoru Właścicielskiego wskazywało na wady proceduralne oraz 
niepełną zawartość merytoryczną tych dokumentów84. 

[2] trzy na 2015 r., z których jedna została pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku dwóch 
uchwał dotyczących planu działalności i planu finansowego na 2015 r. (przyjętych 
przez Zarząd w 9 grudnia 2014 r. oraz w dniu 9 lutego 2015 r.) plany te nie zostały 
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z § 28 pkt 4 aktu 
założycielskiego Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należało opiniowanie 
rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz rocznych i wieloletnich 
planów finansowych uchwalonych przez Zarząd.  

Jak wyjaśnili (podczas kontroli realizowanej przez NIK w WKO) członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki prawdopodobnie brak wydania przez ten organ opinii 
w odniesieniu do części planów Spółki wynikał z uzgodnień ówczesnego Zarządu 
Spółki z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie możliwości finansowych 
Miasta. Prezes Zarządu WKO od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. 
wskazał, że brak zaopiniowania przez Radę Nadzorczą części planów 
opracowywanych przez Spółkę lub brak ich zatwierdzenia przez Zgromadzenie 
Wspólników wynikał z konieczności zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Wrocław. Dodał również, że Okoliczności te skutkowały tym, że 
nie można było przeprowadzić wszystkich zaplanowanych działań na wczesnym 
etapie funkcjonowania Spółki, np. w zakresie promocji w sytuacji, gdy impreza ta 
jeszcze nie była dobrze rozpoznawalna, a także, że w takiej sytuacji Spółka 
realizowała swoje zadania w ramach aktualnie posiadanych zasobów ludzkich oraz 
środków. Wpływ na funkcjonowanie Spółki miały wskazówki, harmonogram dla 
poszczególnych etapów przygotowań, w tym wynikające z umowy z IWGA. 
Działalność Spółki była dostosowana i wynikała z tych czynników. Zakres działań był 
pochodną finansowania i konieczności uwzględnienia realizacji najpilniejszych 
zadań, wynikał z celu stawianego przed Spółką.  

Z kolei jak wyjaśnił (podczas kontroli realizowanej przez NIK w WKO) Wiceprezes 
Zarządu WKO (od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 23 czerwca 2015 r.) Wynikało to ze 
specyfiki funkcjonowania Spółki, powierzonych jej zadań oraz faktu, że nie miały one 
charakteru stałego, cyklicznego związanego z funkcjonowaniem Gminy Wrocław 
w szerokim tego słowa znaczeniu. Powyższe powodowało również, że brak było 
precyzyjnych danych na temat całościowych kosztów tego przedsięwzięcia. 

[3] jedną na 2016 r.85, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą i następnie 
zatwierdzoną przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 22 marca 2016 r.  

[4] dwie obejmujące lata 2017-201886, z których wszystkie zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, a jedna zatwierdzona przez Zgromadzenie 
Wspólników w dniu 11 lipca 2017 r. Zmiana pierwotnie podjętej uchwały wynikała 
przede wszystkim z rezygnacji ubiegania się przez Spółkę w 2017 r. o kredyt 
finansowy w kwocie do 22 500,0 tys. zł, którego spłata miała nastąpić w ramach 
środków finansowych, zabezpieczonych na organizację TWG w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta na rok 2018. 

                                                      
84 Pismo z dnia 10 września 2014 r. (znak BNW.0232.87.2014) Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego 
Wrocławia do Zarządu Spółki, zawierające odniesienie się do uchwał Zarządu Spółki z dnia 14 lipca 2014 r., uchwały Rady 
Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2014 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 kwietnia 2014 r.  
85 Uchwała Nr 3/2016 Zarządu Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: uchwalenia Planu Działalności i Planu Finansowego 
Spółki na 2016 r. 
86 [1] Uchwała Nr 15/2017 Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Planu Działalności i Planu 
Finansowego Spółki na lata 2017-2018; [2] Uchwała Nr 18/2017 Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany 
Planu Działalności i Planu Finansowego Spółki na lata 2017-2018. 
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Dyrektor BNW w odniesieniu do przebiegu procedury dotyczącej przyjmowania 
i zatwierdzenia planów finansowych i planów działalności na lata 2014-2015 
(w wyniku której zatwierdzony zostały plany na kwoty niższe niż pierwotnie 
wnioskowane przez WKO) wyjaśniła, że za kalkulację kosztów Spółki oraz realizację 
harmonogramu organizacji Igrzysk w zakresie jej dotyczącym odpowiedzialny był 
Zarząd, a do BNW nie należał nadzór merytoryczny nad organizacją Igrzysk. BNW 
weryfikowało przedkładane plany w zakresie: [1] zgodności przyjętego 
dokapitalizowania w danym roku z wydatkami ujętymi w planie rzeczowym BNW na 
dany rok, [2] zgodności ujętych w planach działań zakresem wynikającym z umowy 
z IWGA oraz Zarządzeniem Prezydenta w sprawie podziału zadań, [3] analizy 
wysokości poszczególnych grup kosztów, np. usług obcych, wynagrodzeń itp. 
Dyrektor wskazała również, że część kosztów była trudna do zweryfikowania 
i porównania z warunkami rynkowymi (jak np. koszt nadawania sygnału 
telewizyjnego). 

W związku z uchwałami Zarządu WKO jedyny wspólnik (Gmina Wrocław) 15-krotnie 
dokonywał wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał ten 
w rezultacie wzrósł z 3,0 mln zł do 88,2 mln zł (w tym w 2014 r. – suma wpłat 
wyniosła 0,6 mln, w 2015 r. – zł 5,3 mln zł, w 2016 r. – 20,2 mln zł, w 2017 r. – 59,1 
mln zł), a jednorazowe kwoty podwyższenia kapitału wynosiły od 300,0 tys. zł 
(wpłata w grudniu 2015 r.) do 20 000,0 tys. zł (wpłata w lipcu 2017 r).  

(dowody: akta kontroli str. 12761-12862) 

Zarząd Spółki wskazywał87, że brak uwzględnienia w 2014 r. w pełnym zakresie 
wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego oraz przedkładanych przez Zarząd 
Spółki planów finansowych uniemożliwiał w pełni bieżącą realizację zadań 
związanych z przygotowaniem The World Games 2017, a polegających 
w szczególności na zleceniu opracowania koncepcji sponsoringowej oraz wyboru 
dostawcy sygnału telewizyjnego. Dyrektor BNW wyjaśniła, że za kalkulację kosztów 
Spółki oraz realizację harmonogramu organizacji Igrzysk w zakresie przypisanym 
WKO odpowiedzialny był Zarząd tej spółki. Dyrektor nie wskazała z jakiego powodu 
poziom kosztów w planach rzeczowo-finansowych na lata 2014-2015, które zostały 
zatwierdzone były niższe niż pierwotnie zakładane/wnioskowane przez Zarząd 
WKO. 

(dowody: akta kontroli str. 1296; 9573,9587, 12863-12902) 
1.13.2. Zarząd WCT Spartan corocznie w latach 2013-2015 wnioskował88 do BNW 
o zamieszczenie kwoty 1 000 000,00 zł w projektach planów finansowo-rzeczowych 
Biura odpowiednio na lata 2014-2016 tytułem podwyższenia kapitału (tj. w trybie 
przewidzianym w § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 4715/08). W uzasadnieniu tych 
wniosków każdorazowo wskazywano, że „Uzyskane środki zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu do organizacji imprez promujących The World Games 2017”. 
Żaden z trzech ww. wniosków nie został uwzględniony. Jak m.in. wskazał Sekretarz 
Miasta „O konstrukcji budżetu (w tym planu wydatków majątkowych) decyduje wiele 
czynników wynikających między innymi z konieczności realizacji zadań uznanych za 
priorytetowe. Głównym ograniczeniem rzutującym na plan rzeczowy Biura Nadzoru 
Właścicielskiego UMW są możliwości finansowe Gminy, a nie składane przez Spółki 
zapotrzebowanie na podwyższenie kapitałów”.  

(dowody: akta kontroli str. 7002, 7103, 7106, 7109-7111, 9015-9016, 9027-9028) 

W związku z organizacją Igrzysk Zarząd WCT Spartan występował (w trybie 
określonym w § 4 -9 zarządzenia Nr 4715/08) do Zgromadzenia Wspólników z: 

                                                      
87 W zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności i planie finansowym na 2014 r. 
88 Pisma: [1] L.dz. WCT/3911/2013 z dnia 3 września 2013 r.; [2] L.dz. WCT/4296/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., [3] L.dz. 
WCT/3289/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.  
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1) wnioskiem z dnia 25 lipca 2016 r. o wniesienie dopłaty w kwocie 2,5 mln zł89. 
W uchwale tej wskazano, że zostanie ona przeznaczona na wyposażenie Hali 
Orbita przed TWG 2017 oraz zakup sprzętu na budowany basen kryty. Wniosek 
Przedmiotowy wniosek poddany był weryfikacji dokonanej przez pracownika 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu, w wyniku której wskazano m.in., że 
Spółka nie ujęła planowanej dopłaty w planach na 2016 r., a ponadto „Wniosek 
nie będzie przedstawiony na Kolegium Prezydenta decyzję w tej sprawie podjął 
Prezydent”. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że stosownie do § 5 pkt 4 oraz § 6 
Zarządzenia Nr 4715/08 nie każdy wniosek jest kierowany na posiedzenie 
Kolegium Prezydenta, a decyzję w sprawie dopłat do kapitału może również 
podjąć Prezydent bez konieczności opiniowania przez Kolegium Prezydenta, 
które jest organem opiniodawczo-doradczym.  

Pracownik dokonujący oceny wniosku Spółki, w odniesieniu m.in. do zawartych 
w dokumencie z oceny wniosku stwierdzeń, że WCT Spartan: wypracowało zysk 
z I półrocze 2016 r., Spółka nie miała problemów z zachowaniem płynności 
finansowej, posiadała zdolność do obsługi bieżących zobowiązań, bardzo wysoki 
wskaźnik wypłacalności, a także dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 
ok. 3 mln zł, wyjaśnił m.in., że Analizując wniosek o dopłatę przyjmowane jest 
założenie, że dopłata ta będzie podlegała zwrotowi, i tak było również w tym 
przypadku. W omawianej sytuacji, na podstawie przedstawionych danych, nie 
było powodów sądzić, że ta dopłata nie zostanie zwrócona. Na bazie 
dokumentów, w tym tych które wpłynęły do Biura, a które były podstawą 
sporządzenia analizy, w mojej ocenie zasadność wniesienia dopłaty 
występowała. Spółce powierzono wykonywanie dodatkowych zadań związanych 
z Igrzyskami, zatem uzasadnione było przekazanie temu podmiotowi 
dodatkowych środków w formie dopłaty. Środki pieniężne zgromadzone na 
rachunkach bankowych spółki pozwalały Zarządowi realizować inne wcześniej 
zaplanowane działania. Ponadto użytkowanie nowych obiektów mogło wiązać się 
z dodatkowym obciążeniem Spółki w przyszłości związanym z funkcjonowaniem 
tego obiektu. Wobec takiej sytuacji uruchomienie środków zgromadzonych przez 
Spółkę na rachunkach bankowych na ten cel mogłoby niekorzystanie wpłynąć na 
sytuację finansową Spółki po późniejszym przejęcie kosztochłonnego obiektu. 
W mojej ocenie, mając na uwadze daty dokumentów związanych ze złożonym 
wnioskiem Zarządu, występowała pilność postępowania w tej sprawie. 

Wniosek ten został uwzględniony przez Zgromadzenie Wspólników WCT 
Spartan uchwałą nr 12/16 z dnia 26 lipca 2016 r., a zgodnie z § 2 tej uchwały 
kwota ta „(…) przeznaczona zostanie na zakup sprzętu niezbędnego do 
przeprowadzenia na obiektach spółki WCT Spartan sp. z o.o. zawodów 
sportowych w ramach igrzysk nieolimpijskich The World Games 2017”. Kwota 
2,5 mln zł wpłynęła na rachunek bankowy WCT Spartan w dniu 28 lipca 2016 r.  

W dniu 28 lipca 2016 r. na rachunek Spółki WCT Spartan wpłynęły środki tytułem 
dopłaty wynikającej z uchwały nr 10/IV/16 Zarządu Spółki WCT Spartan z dnia 
25 lipca 2016 r. oraz uchwały nr 12/16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016). Zgodnie z treścią § 2 uchwały 
Zgromadzenia Wspólników, miały zostać przeznaczone na zakup sprzętu 
niezbędnego do przeprowadzenia na obiektach Spółki WCT Spartan zawodów 
sportowych w ramach TWG (wyposażenie Hali Orbita przed TWG 2017 oraz 
zakup sprzętu na budowany wówczas basen kryty). Saldo rachunku bankowego 
Spółki WCT Spartan po wpływie dopłaty wzrosło z 2 849 340,88 zł do 
5 349 340,88 zł.  

                                                      
89 Uchwała Nr 10/IV/16 Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wniesienie dopłaty. 
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Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w uchwale nr 13/16 z dnia 
18 listopada 2016 r. postanowiło o zwrocie przez Spółkę dopłaty w całości 
w następujących terminach i wartościach: [1] 300,0 tys. zł do dnia 28 grudnia 
2016 r., [2] 300,0 tys. zł do dnia 20 grudnia 2017 r., [3] 300,0 tys. zł do dnia 
20 grudnia 2018 r., [4] 500,0 tys. zł do dnia 20 2019 r. oraz [5] 1 100,0 tys. zł do 
dnia 20 grudnia 2020 r. Sekretarz Miasta wyjaśniając jakie czynniki wpłynęły na 
ustalone terminy i kwoty zwrotu poszczególnych transz dopłaty wskazał, że 
Wspólnik znając bieżącą sytuację finansową spółki oraz zaplanowane zadania 
jakie będą na Spółkę nałożone w latach następnych w związku z zarządzaniem 
obiektami wybudowanymi w ramach Igrzysk World Games 2017 (Tor wrotkarski 
przy ul. Sukielickiej oraz basen wraz całą infrastrukturą przy ul. Wejherowskiej), 
przyjął taki harmonogram zwrotu dopłaty, aby nie wpłynął on negatywnie na 
płynność finansową spółki.  

2) wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2016 r. Zarząd WCT Spartan90 o podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 1,5 mln zł. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że 
w związku z Igrzyskami niezbędne jest unowocześnienie obiektów sportowych 
oraz zakup nowego sprzętu sportowego. We wniosku wskazano na konieczność 
zakupu dwóch tablic wyników, wymianę wyeksploatowanego parkietu w hali 
Orbita oraz doposażenia nowobudowanego basenu. Wniosek ten nie został 
uwzględniony. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta po dokonaniu wstępnej weryfikacji 
podjęto decyzję o nieprocedowaniu wniosku, o czym Zarząd WCT Spartan został 
poinformowany. Sekretarz nie wyjaśnił przy tym jaki było powód powyższego 
sposobu zakończenia procedowania wniosku. 

(dowody: akta kontroli str. 4, 1862, 2668, 2680, 2687, 4824-4825, 4829, 4831-4845, 5040, 9015, 
9027) 

1.13.3 W piśmie z dnia 26 stycznia 2017 r. do Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o. 
Wiceprezydent Wrocławia zwrócił się o zapewnienie środków transportu zbiorowego 
zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 5590/16, wskazując m.in. na konieczność 
wskazania części usługi wymagającej zamówienia przewozu wewnętrznego, 
a także, że w oparciu o przygotowany materiał MPK Sp. z o.o. zostanie wskazane 
źródło finansowania realizowanych zadań. Pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. MPK 
sp. z o.o. poinformowało Wiceprezydenta Wrocławia o tym, że podmiot ten własnymi 
zasobami ma możliwość realizacji części usług (za kwotę ok. 500 tys. zł), 
a w pozostałym zakresie konieczne jest zorganizowanie przetargu nieograniczonego 
w celu wyłonienia przewoźnika, który zrealizuje transport grup turniejowych i osób 
towarzyszących (szacunkowy koszt 700,0 tys. zł). Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. 
zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków na usługi świadczone przez 
podwykonawcę, gdyż zgodnie z uzyskanymi informacjami Wydział Transportu UMW 
nie posiadał zabezpieczonych środków finansowych na ten cel i zwróciła się 
z pytaniem, czy Wydział Transportu UMW posiadał zabezpieczone środki na ten cel. 
Ponadto poinformowała o prowadzeniu przygotowania do ogłoszenia zamówienia na 
wyłonieniu wykonawcy, który wesprze dodatkowo realizacją zadań przewozowych 
na rzecz TWG 2017. W trakcie spotkania w dniu 19 kwietnia 2017 r. wskazano, że 
zadanie w tym zakresie zostanie sfinansowane przez Miasto. Wiceprezydent 
Wrocławia poinformował pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r., że środki w wysokości 
863 984,36 zł zostaną zabezpieczone przez Miasto. Z kolei pismem z dnia 4 maja 
2017 r.91 Skarbnik Wrocławia poinformował MPK sp. z o.o., że środkami na 
realizację Igrzysk dysponuje WKO sp. z o.o. W związku z powyższym pismem 

                                                      
90 Uchwała Nr 12/IV/16 Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału 
zakładowego Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Data wpływu do 
UM Wrocławia 30 sierpnia 2016 r.  
91 WFD.DPN.3021.9.2017 
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z dnia 16 maja 2017 r. Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. wystąpiła do Spółki WKO 
o potwierdzenia zabezpieczenia środków na realizację usługi transportowej, jako 
warunku kontynuowania rozmów dotyczących uruchomienia usługi transportowej. 
Następnie pismem z dnia 31 maja 2017 r. Wiceprezydent Wrocławia wskazał, że 
„(…) kwotę wyrównującą z postępowania przetargowego na realizacje usługi 
transportowej dla grup zamkniętych w trakcie 10. Światowych Igrzysk Sportowych 
The World Games 2017 należy dodać do ogólnej kwoty kosztów funkcjonowania 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i należy dodać do ostatniej 
raty, której płatności dokona Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia”.  

Prezes MPK Sp. z o.o. poinformowała m.in., że „Spółka tworzy Plan Działalności 
i Plan Finansowy na podstawie otrzymywanego z Miasta Wskazania do realizacji 
obejmującego zlecone Zadania Przewozowe na konkretny rok, które określa liczbę 
kilometrów do wykonania w ramach tego zadania. Dane dotyczące liczby kilometrów 
do wykonania w ramach zadania przewozowego na 2017 r., obejmujące pierwszy 
obszar zadań związanych z TWG 2017, zostały uwzględnione w planach Spółki. 
W ramach przekazanego z Miasta wskazania na 2017 r. Spółka zrealizowała 
zadania własne dotyczące TWG 2017 w zakresie komunikacji liniowej i specjalnej, 
a Miasto przekazało Spółce środki finansowe za ich wykonanie. W Planach Spółki 
na 2017 r. nie uwzględniono natomiast zadania w ramach TWG 2017, które miało 
zostać zrealizowane przez podwykonawcę, ponieważ na dzień przyjęcia przez 
Zarząd Spółki Planu Działalności i Planu Finansowego MPK Sp. z o.o. na 2017 r. 
(Uchwała Zarządu z dnia 20 kwietnia 2017 r.) nadal prowadzono ustalenia 
z Miastem dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów 
realizacji przedmiotowego zadania. Dopiero w dniu 26 kwietnia 2017 r. w piśmie 
Miasta nr WTR-O.7243.15.2017 wskazane zostało, że środki finansowe na pokrycie 
kosztów uruchomienia komunikacji dla obsługi TWG 2017 w wysokości 863 984,63 
zł zostaną przez Miasto zabezpieczone. Nieuwzględnienie zadania realizowanego 
przez podwykonawcę w Planach Spółki nie miało wpływu na planowany wynik 
finansowy przedstawiany w Planach finansowych, ponieważ koszty tej usługi 
powinny zostać w całości pokryte przez Miasto w formie wynagrodzenia za jej 
realizację (koszty=przychody)”. Ostatecznie w kwestii tej pomiędzy MPK, a Gminą 
Wrocław w dniu 11 marca 2019 r. zawarto Porozumienie nr NZ.245-1/2019, na 
podstawie którego w dniu 10 kwietnia 2019 r. wypłacono kwotę w wysokości 
733 417,51 zł z tytułu rozliczenia roszczeń MPK za świadczenie usług 
przewozowych w dniach od 18-31 lipca 2017 r. za pośrednictwem podwykonawcy 
wybranego przez MPK w trybie ustawy Pzp.  

1.13.4. Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu wystąpił pismem 
z dnia 10 maja 2017 r. do Wiceprezydenta Wrocławia z „(…) prośbą o rozpatrzenie 
możliwości zwiększenia budżetu Centrum o brakującą kwotę 604 242 zł w roku 
2017”92. W uzasadnieniu wskazano, że w przeprowadzanym przez CUI 
postępowaniu przetargowym złożona została jedna niepodlegająca odrzuceniu 
oferta na realizację zadań związanych z organizacją TWG 2017 (w tym 
obejmujących organizację usług teleinformatycznych, zapewnienie sprzętu 
w ramach technologii informacyjnych) w kwocie 1 219 241,95 zł, co przekracza 
możliwości finansowe CUI (kwota rezerwowana na ten cel środków wynosiła 
615 000 zł). Wiceprezydent Wrocławia zadeklarował przekazanie CUI środków 
w brakującej kwocie w IV kwartale 2017 r. (po zakończeniu TWG), jednakże środki 
te ostatecznie nie zostały przekazane CUI. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zadania 
związane z organizacją Igrzysk zostały zrealizowane w ramach własnych wydatków 
bieżących tego podmiotu.  

                                                      
92 Pismo Dyrektora CUI do Wiceprezydenta Wrocławia z dnia 10 maja 2017 r. (znak. CUI-DOA.060.1.2017, L. dz. 138/17). 
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(dowody: akta kontroli str. 1912-2141, 2143-2144, 2672, 2667, 7002, 7009-1010, 7104, 7117-7121, 
7468-7663, 9126-9131)  

1.13.5. Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego pismem z dnia 2 marca 2017 r.93 
zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Wrocławia o przesunięcie środków 
w kwocie 1,5 mln zł zaplanowanych w WPF na organizację TWG w ramach 
wydatków majątkowych i uczynienie ich dysponentem Biura Festiwalowego IMPART 
201694.  

Dyrektor Generalny Biura Festiwalowego IMPART zawnioskował pismem z dnia 
7 marca 2017 r.95 do Prezydenta Wrocławia o przyznanie środków w kwocie 1,5 mln 
zł na organizację strefy kibica (The World Games Plaza) oraz ceremonii zamknięcia 
Igrzysk. Przedmiotowe środki zostały przyznane Biuru na podstawie uchwały Nr 
XXXVII/782/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.96. 

(dowody: akta kontroli str. 8010-8013, 9013, 9024, 9041-9063) 

Z przedłożonej na potrzeby kontroli dokumentacji nie wynika, aby pozostałe 
podmioty zaangażowane w organizację Igrzysk występowały do Urzędu 
z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na realizację powierzonych w tym 
zakresie zadań.  

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

1. Pomimo wpływu do BNW wniosku Zarządu WKO z dnia 15 maja 2014 r. 
o podwyższenie kapitału zakładowego, (który to wniosek był uzupełniany w dniu 
29 maja 2014 r.) w Biurze nie przeprowadzono analizy jego zasadności, co 
stanowiło naruszenie § 5 zarządzenia Nr 4715/08.  

Dyrektor BNW wyjaśniła, że w dokumentach BNW brak jest weryfikacji wniosku 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2 mln zł, który wpłynął w dniu 
15 maja 2014 r. Dodała również, że wniosek ten nie podlegał rozpatrzeniu, 
ponieważ nie spełniał wymogów formalnych i merytorycznych. Stwierdziła przy tym, 
że plan działań spółki na lata 2014-2018 oraz roczny plan finansowy Spółki na 2014 
r., na które powołała się Spółka w uzasadnieniu do Uchwały Zarządu w sprawie 
podwyższenia kapitału nie mogły formalnie stanowić podstawy do pozytywnego 
zaopiniowania wniosku przez BNW, ponieważ: [1] nie były pozytywnie zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą Spółki, [2] nie zawierały treści merytorycznej pozwalającej 
na weryfikację tych planów, tj. brak części opisowej w obydwu przypadkach oraz 
brak projekcji finansowych w układzie rachunku zysków i strat oraz bilansu. 

NIK wskazuje, że Spółka w całym okresie funkcjonowania nie posiadała 
zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników planu działalności, 
a w późniejszym okresie funkcjonowania Spółki występowały również sytuacje, 
w których BNW dokonywało analizy wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego 
(a Gmina Wrocław dokonywała tego podwyższenia97) pomimo tego, że Spółka nie 
posiadała zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników planu finansowego na 
dany rok.  

(dowody: akta kontroli str. 1296; 9572, 9578-9579, 12772, 12790-12791) 
2. BNW dokonując analizy wniosku Zarządu WCT Spartan z dnia 25 lipca 2016 r. 
o wniesienie dopłaty w kwocie 2,5 mln zł98, nie sformułowało oceny zasadności 

                                                      
93 BNW.3026.1.2017, 00018588/2017/W.  
94 Aktualnie działające pod nazwą Strefa Kultury Wrocław. 
95 L. Dz. GK-361-3/2017. 
96 zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/704/16 Ray Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok.  
97 Uchwała Zgromadzenie Wspólników nr 01/15 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego 
o kwotę 2 mln zł, uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 4/NZW/2016 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
2 mln zł.  
98 Uchwała Nr 10/IV/16 Zarządu WCT Spartan z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników 
o wniesienie dopłaty. We wniosku Zarząd WCT Spartan wskazał m.in., że: Dopłata w części zostanie przeznaczona na zakup 
sprzętu w ramach przeprowadzanych Igrzysk TWG 2017 na obiektach spółki WCT Spartan spółka z ograniczoną 
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wniosku w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej spółki, co było wymagane § 5 
pkt 1 zarządzenia Nr 4715/08. W przedmiotowej analizie stwierdzono m.in., że 
wnioskujący podmiot: wypracował zysk z I półrocze 2016 r., nie miał problemów 
z zachowaniem płynności finansowej, posiadał zdolność do obsługi bieżących 
zobowiązań, bardzo wysoki wskaźnik wypłacalności, a także dysponował środkami 
pieniężnymi w kwocie ok. 3 mln zł. Niemniej jednak nie sformułowano konkluzji, czy 
w odniesieniu do opisanej sytuacji finansowej, zasadne jest przyznanie Spółce 
wnioskowanej dopłaty.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że głównymi czynnikami, które miały wpływ na pozytywny 
wynik oceny wniosku były m.in.: [1] konieczność zabezpieczenia środków 
na realizację zadań związanych z organizacją Igrzysk, [2] plany oddania WCT 
Spartan w zarządzanie obiektów sportowych wybudowanych na potrzeby Igrzysk, 
[3] ograniczenie przychodów ze sprzedaży wynikające z prowadzenie inwestycji 
dotyczącej użytkowanego przez WCT Spartan obiektu przy ul. Wejherowskiej.  

NIK wskazuje, że ww. wyjaśnienia nie wpływają na obowiązek stosowania § 5 pkt 1 
zarządzenia Nr 4715/08.  

(dowody: akta kontroli str. 4, 1862, 2668, 2680, 2687, 4824-4825, 4829, 4831-4845, 5040, 9015, 
9027) 

3. W Urzędzie nie sprawowano rzetelnego nadzoru nad wykorzystaniem przez WCT 
Spartan środków w kwocie 2,5 mln zł wniesionych w 2016 r. przez właściciela – 
Gminę Wrocław w formie dopłaty na potrzeby realizacji przez ten podmiot zadań 
związanych z Igrzyskami. Zgodnie z treścią § 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników, 
przywołane środki miały zostać przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do 
przeprowadzenia na obiektach Spółki zawodów sportowych w ramach TWG 
(wyposażenie Hali Orbita przed TWG 2017 oraz zakup sprzętu na budowany 
wówczas basen kryty). Tymczasem w toku kontroli ustalono, że Spółka WCT 
Spartan wydatkowała kwotę 2,0 mln zł niezgodnie przeznaczeniem określonym 
w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016 
r.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił m.in., że Procedury sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nie przewidują szczególnego sposobu oceny wydatkowania 
każdego z poszczególnych wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz 
dopłat, a przekazane środki były zgodnie z przepisami w dyspozycji Zarządu Spółki, 
który odpowiadał za celowość ich wydatkowania. Dodał również, że działalność 
Spółki i Zarządu, w tym sposób gospodarowania powierzonymi środkami oceniana 
jest kompleksowo, wszystkie spółki są monitorowane w okresach kwartalnych, 
szczegółowo analizowane są ich coroczne sprawozdania, a bieżący nadzór w tym 
zakresie sprawuje rada nadzorcza. 

NIK wskazuje, że nawet jeśli procedury obowiązujące w Urzędzie nie przewidują 
szczególnego sposobu oceny wydatkowania każdego z poszczególnych 
wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat, to stosownie do art. 
212 § 1 ksh prawo kontroli Spółki służy każdemu wspólnikowi, w tym celu wspólnik 
lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać 
księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień 
od zarządu. W ocenie NIK powyższe koresponduje z obowiązkiem zapewnienia 
przez właściciela nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych zgodnie 
z podjętą w tym przedmiocie uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Ponadto NIK 

                                                                                                                                       
odpowiedzialnością. Dopłata umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego 
zorganizowania zawodów na obiektach WCT Spartan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga część dopłaty zostanie 
przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenie do nowo budowanego kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej. Wyżej 
wymieniony kompleks basenów, zostanie oddany do użytku w styczniu 2017, stąd konieczność przeprowadzenia procedur 
przetargowych jeszcze w tym roku. 
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wskazuje przy tym, że w toku kontroli zmieniono przywołane procedury, ponieważ 
zmieniono zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 4715/08 a wprowadzone zmiany 
polegały m.in. na obowiązku pisemnego udokumentowania przez spółki komunalne 
wydatkowania środków uzyskanych w ramach wnoszonych wkładów pieniężnych99. 

(dowody: akta kontroli str. 4, 1862, 2668, 2680, 2687, 4824-4825, 4829, 4831-4845, 5040, 9015, 
9027) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że: 

1. Z przedłożonych na potrzeby kontroli materiałów nie wynika aby prowadzone 
w Urzędzie analizy składanych przez WKO projektów planów finansowych oraz 
wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego obejmowały kompleksowe aspekty 
funkcjonowania tej spółki i organizacji Igrzysk. W przekazanych na potrzeby kontroli 
materiałach brak było w szczególności analiz i sformułowanych na ich podstawie 
ocen i wniosków w jaki sposób wyposażenie Spółki w latach 2014-2015 w niższy 
poziom kapitału od wnioskowanego przez Zarząd WKO może przełożyć się na 
końcowy efekt realizacji Igrzysk, w tym poziom zrealizowanych przez Spółkę 
i Gminę przychodów. Wobec sygnalizowania przez Zarząd WKO, że ówczesny 
poziom wyposażenia w kapitał może mieć niekorzystny wpływ na rozpoznawalność 
Igrzysk, a przez to na wynik finansowy wydarzenia, przeprowadzenie takich analiz 
było pożądane. Wobec finansowania kosztów funkcjonowania Spółki w tym okresie 
niemal wyłącznie poprzez podwyższanie kapitału zakładowego przez wspólnika, 
kwota przekazywanych w tej formie środków wynikała przede wszystkim nie 
z zgłaszanych potrzeb Spółki, lecz z aktualnej dostępności środków finansowych 
w budżecie Gminy Wrocław. 

W latach 2014-2015 zatwierdzane przez Zgromadzenia Wspólników były plany, 
w których ostatecznie zmniejszono koszty Spółki wobec pierwotnie zakładanych 
przez Zarząd. Wobec powyższego uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przyjęcia 
rocznych planów działalności i rocznych planów finansowych podejmowane były 
ostatecznie w dniach: 7 listopada 2014 r., 16 kwietnia 2015 r., 26 lutego 2016 r. oraz 
20 czerwca 2017 r. Dokumenty te z kolei zatwierdzane były przez Zgromadzenie 
Wspólników odpowiednio w dniach: 2 grudnia 2014 r. 22 maja 2015 r., 22 marca 
2016 r. oraz 11 lipca 2017 r. Tym samym jedynie w części poszczególnych okresów 
(lat) stanowiły one rzeczywiste podstawy prowadzenia działalności przez Spółkę. 
Powyższe nie wypełniało regulacji zawartej w §14 aktu założycielskiego, zgodnie 
z którym Spółka miała prowadzić działalność m.in. na podstawie tych dokumentów.  

(dowody: akta kontroli str. 7000, 7102-7103, 9573, 9587, 12870-12871) 
2. W 2017 r. CUI oraz MPK Sp. z o.o. występowały o przyznanie środków na 
realizację zadań w ramach Igrzysk w wysokości odpowiednio: 604,2 tys. zł oraz 
864,0 tys. zł. Pomimo zrealizowania powierzonych tym podmiotom zadań w 2017r. 
środki te nie zostały przekazane do CUI, natomiast w przypadku MPK Sp. z o.o. 
wnioskowane środki zostały wypłacone w 2019 r.  

(dowody: akta kontroli str. 2667, 7117-7121, 7470-7663) 

1.14.W trakcie realizacji umowy o zorganizowanie TWG 2017 do Urzędu nie 
wpływały od IWGA zalecania/uwagi, co do sposobu realizacji zadań związanych 
z TWG 2017. Dodał, że wszelkie zagadnienia dotyczące sposobu przygotowania 
i przeprowadzenia Igrzysk były omawiane i uzgadniane w trakcie regularnych obrad 
Komitetu Koordynującego.  

W Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu nie zaewidencjonowano skarg 
lub wniosków dotyczących realizowanych zadań związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem TWG. Nie odnotowano także skarg ani wniosków 
                                                      
99 Zarządzenie Nr 1677/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 4715/08 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie kapitału zakładowego spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy Wrocław wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat. 
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w przedmiotowym zakresie, które zgodnie z właściwością rozpatruje Rada Miejska 
Wrocławia. 

(dowód: akta kontroli str. 1178) 
1.15. W dniu 3 września 2013 r. Prezydent Wrocławia powołał100 Komitet 
Wykonawczy (dalej: Komitet). Do jego zadań należało m.in. przygotowanie 
i koordynowanie realizacji wszelkich, pozostających w kompetencjach Gminy 
Wrocław działań dotyczących organizacji TWG 2017, w tym w szczególności: 
[1] przygotowanie niezbędnej infrastruktury do przeprowadzenia zawodów, 
[2] wypracowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, zapewniającej 
zaplanowanie oraz przeprowadzenie zawodów, [3] zapewnienie finansowania 
przedsięwzięcia, [4] realizowanie zapisów umowy między Wrocławiem a IWGA 
dotyczących m.in. praw i obowiązków Gminy Wrocław, w tym praw marketingowych 
i praw do transmisji, [5] bieżąca współpraca z innymi podmiotami uczestniczącymi w 
pracach przygotowawczych do przeprowadzenia TWG 2017. Postępy w realizacji 
ww. zadań miały być raportowane kwartalnie Prezydentowi Wrocławia przez 
Przewodniczącego Komitetu (ówczesnego Wiceprezydenta Wrocławia).  

(dowody akta kontroli str. 12732-12734) 

Komitet obradował na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego. 
Podczas trzech101 spotkań Komitetu omawiano m.in. sprawy związane 
z: powstaniem podmiotu o nazwie WKO (odpowiedzialnego za organizację Igrzysk), 
w tym jego struktury, zakresu i harmonogramu działań, obiektami, którymi miał 
zarządzać WCT Spartan, założeniami inwestycyjnymi związanymi z organizacją 
TWG 2017, ewentualnym zaangażowaniem pracowników Opery Wrocławskiej 
i branży organizacji wydarzeń kulturalnych w proces przygotowania remontu 
Stadionu Olimpijskiego, pod kątem możliwości organizowania na nim koncertów 
i oper; parkowaniem wokół Stadionu Olimpijskiego podczas dużych imprez; 
inwestycjami, w tym: [1] budową kompleksu sportowego w Parku Milenijnym 
i przewidywanymi kosztami (ok. 6 mln zł), zakresem tej inwestycji (tj. m.in. budowa 
toru do wrotkarstwa szybkiego, toru do maratonu wrotkarskiego, toru do buli, boiska 
do sportów plażowych, rezygnacja z rozbudowy boisk do softball w związku 
z nieobecnością softball w programie Igrzysk), [2] obiektami sportowymi dla sportów 
wodnych – wakeboard i narciarstwo wodne, tj. rozważano dwie lokalizacje 
organizacji zawodów: akwen na rzece Oławce oraz akwen na rzece Odrze przy 
Moście Milenijnym, [3] modernizacją basenu przy ul. Wejherowskiej, 
a w szczególności (ze względu na uzyskanie przez obiekt certyfikatu Polskiego 
Związku Pływackiego) omawiano zmiany w projekcie, które spowodowały wzrost 
kosztów z 53 mln zł do szacowanych 67,8 mln zł. Podjęto także kwestie dotyczące 
przygotowania projektu wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
o dofinansowanie modernizacji tego obiektu, [4] modernizacją Stadionu 
Olimpijskiego (w tym m.in. unieważnieniem przetargu, ponieważ złożona oferta na 
kwotę 144 mln zł znacznie przewyższała planowane koszty, rozważeniem 
możliwości etapowania inwestycji). Omawiano także kwestie związane ze środkami 
finansowymi na realizację inwestycji TWG 2017 zaplanowanymi w budżecie Miasta, 
w tym odniesiono się do zaplanowanej kwoty 120 mln i konieczności jej zwiększenia 
w 2015 r. (na spotkaniu poruszono temat brakującej kwoty ok. 30 mln), zmian 
w umowie z IWGA (w zakresie zmiany dat oraz zasad korzystania ze znaku 
i nazwy), porozumienia pomiędzy Spółką WKO, a Gminą Wrocław oraz 
przygotowania dokumentu w sprawie podziału zadań dotyczących realizacji TWG 
2017, dziedzictwa Igrzysk (Legacy) w zakresie zwiększenia zaangażowania dzieci 

                                                      
100 Zarządzeniem nr 8472/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Wykonawczego 
ds. The World Games 2017 we Wrocławiu (dalej: Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Komitetu).  
101 Które odbyły się odpowiednio w dniach: 25 października 2013 r., 25 marca 2014 r. oraz 3 listopada 2014 r.  
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i młodzieży w sport przy wykorzystaniu TWG 2017, zawiązania ścisłej współpracy 
pomiędzy wszystkimi jednostkami biorącymi udział w realizacji Igrzysk.  
Przewodniczący Komitetu nie korzystał z możliwości przysługujących mu zgodnie 
z treścią § 3 pkt 3 ppkt 2 ww. zarządzenia, tj. nie wyznaczał zadań do 
wykonania poszczególnym członkom Komitetu. 

(dowody: akta kontroli str. 1293-1295) 

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

Przewodniczący Komitetu nie dochował wymogów wynikających z § 3 pkt 1 
w związku z § 4 pkt 1 zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania Komitetu102, 
ponieważ w początkowej fazie funkcjonowania Komitetu nie zwoływał 
systematycznych (comiesięcznych) posiedzeń Komitetu. W rezultacie w okresie od 
września 2013 r. do października 2014 r. odbyły się dwa, zamiast co najmniej 
14 wymaganych posiedzeń.  

Przewodniczący Komitetu wyjaśnił, że traktował Komitet na równi z Kolegium 
Prezydenta. Podczas obrad Kolegium Prezydenta omawiano istotne problemy, 
przekazywano najważniejsze ustalenia oraz podejmowano decyzje, zapraszano 
także Zarząd Spółki WKO, który prezentował sprawy związane z przygotowaniami 
do Igrzysk. W ocenie Przewodniczącego, Prezydent Wrocławia był zatem na 
bieżąco informowany o postępach w realizacji przygotowań do Igrzysk. Ponadto 
w zasadzie wszyscy członkowie Komitetu byli członkami Kolegium Prezydenta. 
W ocenie Przewodniczącego Komitetu, taki tryb pracy był właściwy, ponieważ 
wszystkie zadania do realizacji Igrzysk wyznaczało zarządzenie103, ich koordynację 
realizowała Spółka WKO, a ostatecznie impreza została zrealizowana perfekcyjne. 
Zdaniem Przewodniczącego Komitetu wszystkie przyporządkowane zadania 
Komitetu zostały tym samym wykonane.  

NIK nie podziela ww. stanowiska. Przywołane zarządzenie Prezydenta nakładało na 
Przewodniczącego Komitetu obowiązek zwoływania posiedzeń Komitetu co najmniej 
raz na miesiąc. NIK podkreśla przy tym, że zarządzenia, na podstawie których 
dokonano podziału zadań w zakresie organizacji Igrzysk obowiązywały dopiero od 
2016 roku, a więc po ponad dwóch latach od powstania Komitetu.  

(dowody: akta kontroli str. 1293-1295, 7173-7177,12732-12734) 

1.16. Zadania związane z organizacją TWG na łączną kwotę 9 498 540,82 zł 
realizowały następujące komórki Urzędu:  

1) Biuro Promocji Miasta i Turystyki w Departamencie Prezydenta, które w latach 
2013-2017 wydatkowało łącznie kwotę 689 017,65 zł (w tym: w 2013 r. – 23 960,40 
zł, w 2014 r. – 504 201,60 zł, w 2016 r. – 5 500,00 zł oraz w 2017 r. – 155 355,65 
zł). W ramach realizowanych zadań Biuro to w szczególności zlecało podmiotom 
zewnętrznym realizację na rzecz Urzędu usług związanych z działaniami 
promocyjno-reklamowymi (poprzez: produkcję spotu promocyjnego Wrocławia 
w związku z The World Games104, produkcję materiałów promocyjnych105, podczas 

                                                      
102 W brzmieniu obowiązującym do dnia 2 listopada 2014 r. Z dniem 3 listopada 2014 r. weszło w życie Zarządzenie nr 
12384/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 8472/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 
3 września 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Wykonawczego ds. The World Games 2017 we Wrocławiu, które zmieniło 
treść brzmienia §4 pkt 1 z spotkania Komitetu Wykonawczego odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu i są 
protokołowane na Spotkania Komitetu są protokołowane. 
103 Zarządzenie nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie podziału zadań dotyczących 
organizacji we Wrocławiu Igrzysk „The World Games 2017” oraz Zarządzenie nr 5590/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 
20 października 2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących organizacji we Wrocławiu Igrzysk „The World Games 2017”.  
104 Umowa 34/BPM/2014 z dnia 3 marca 2014 r., zawarta ze wskazaniem jako podstawy prawnej art. 4 pkt 3 lit. g Pzp, w której 
ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 30 750,00 zł.  
105 [1] Umowa Nr 135/BPM2014 z dnia 9 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 64 513,50 zł; 
[2] Umowa Nr 140/BPM/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 244 124,25 zł; 
[3]Umowa Nr 141/BPM/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r., w której ustalono wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 164 813,85 zł. 
W umowach tych wskazano, że zostały one zawarte w wyniku przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia 
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zawodów sportowych, z wykorzystaniem pojazdów komunikacji miejskiej, poprzez 
najem części terenu pozostającego w zarządzie Hali Stulecia) przeprowadzenie 
relacji na żywo w mediach społecznościowych wraz z wykonaniem dokumentacji 
zdjęciowo-filmowej oraz materiałów tekstowych ze wszystkich wydarzeń Igrzysk, 
oklejenie materiałami promocyjnymi pojazdów komunikacji miejskiej.  

(dowody: akta kontroli str.: 1861, 1864-1910, 2685-2686, 2671, 3465-3527, 8009-8362, 9024) 

2) Biuro Sportu i Rekreacji, które wydatkowało łącznie kwotę 7 659 916,72 zł. 
Przywołana komórka organizacyjna Urzędu zaangażowana była106 
w przeprowadzenie dwóch konkursów, w wyniku, których podmiotom zewnętrznym 
powierzono przygotowanie oraz współorganizację rozgrywania zawodów w trakcie 
Igrzysk. W związku z realizacją tego zadania wydatkowano 4 243 848,86 zł. 
Ponadto Biuro Sportu i Rekreacji odpowiedzialne było za dokonywanie płatności na 
rzecz IWGA za prawo Gminy Wrocław do zorganizowania The World Games 2017, 
na co łącznie wydatkowano 3 332 540,00 zł (cztery raty po 220 000 tys. USD, tj. w 
2014 r. – 686 400,00 zł, w 2015 r. – 833 800,00 zł, w 2016 r. – 886 600,00 zł, 
w 2017 r. – 916 740,00 zł). Ponadto dokonano opłaty w kwocie 19 340,31 zł 
(4 806,00 CHF) za rejestrację znaku towarowego oraz poniesiono wydatki 
w wysokości 64 187,55 zł na obsługę prawną TWG 2017 zgodnie z umową nr 
1/TWG/BSR/2015107.  

(dowody: akta kontroli str. 2471-2514, 2672, 3441-3464, 4059-4287) 

3) Biuru Rozwoju Wrocławia - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju oraz 
Dyrektor Biura wskazali, że Biuro przygotowało narzędzia do wprowadzania danych 
lokalizujących i opisujących infrastrukturę związaną z organizacją imprezy, a także 
przygotowano roboczą wersję mapy operacyjnej, która została udostępniona 
wybranym użytkownikom zaangażowanym w proces organizacji Igrzysk. Dodali, że 
ww. zrealizowane zostały we własnym zakresie i nie skutkowały ponoszeniem 
dodatkowych kosztów.  

(dowody: akta kontroli str. 2523, 7103)  

4) Wydział Transportu w Departamencie Nieruchomości i Eksploatacji, który w 2017 
r. i 2019 r. wydatkował łącznie kwotę 1 105 077,60 zł, w tym kwotę w wysokości 
1 102 122,51 zł na rzecz MPK Wrocław Sp. z o.o. za świadczenie usług transportu 
zbiorowego w związku z TWG 2017 (w tym: 290 140,80 zł za 2 417,8 wozogodzin 
przewozów autobusowymi liniami specjalnymi oraz 78 564,20 zł za 714,2 
pociągogodzin przewozów tramwajowymi liniami specjalnymi) i 733 417,51 zł 
wypłaconej w dniu 10 kwietnia 2019 r. na podstawie porozumienia z dnia 11 marca 
2019 r. nr NZ.245-1/2019 z tytułu rozliczenia roszczeń MPK Spółka z o.o. za 
świadczenie usług przewozowych w dniach od 18-31 lipca 2017 r. za 
pośrednictwem podwykonawcy wybranego przez MPK w trybie ustawy Pzp oraz 
kwotę w wysokości 2 955,09 zł na rzecz DLA Spółka z o.o. za przedłużenie kursów 
linii 908 do lotniska w Szymanowie. Ponadto pracownicy Wydziału Transportu 
zaangażowani byli, we współpracy z WKO oraz Miejskim Przedsiębiorstwem 

                                                                                                                                       
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/29/2014/BPM/49, a także zakresem przedmiotowym obejmowały 
również wydarzenie „Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016”  
106 Wspólnie z Biurem do Spraw Partycypacji Społecznej. 
107 W dniu 23 września 2015 r. ówczesny Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz Dyrektor Biura Sportu, Turystyki 
i Rekreacji Urzędu zawarli z wybranym wykonawcą umowę, której przedmiotem była obsługa prawna Zamawiającego 
z zakresu prawa szwajcarskiego. Umowa ta została zawarta w oparciu o art. 39 ustawy Pzp. Umowa ta obejmowała 
[1] Doradztwo w zakresie wykonywania umowy na o organizację TWG 2017; [2] Wsparcie w toku spotkań i negocjacji z IWGA; 
[3] Przygotowanie umów i aneksów będących wynikiem negocjacji (w języki polskim i angielskim); [4] Prowadzenie bieżącej 
korespondencji z przedstawicielami i doradcami IWGA (znajomość zagadnień sportowych, procedur związanych 
z rozstrzyganiem sporów oraz znajomość zagadnień z zakresu prawa szwajcarskiego dotyczących własności intelektualnej); 
[5] Przedstawienie projektów pism i oświadczeń do IWGA, w celu ich akceptacji przez zamawiającego; [6] Doradztwo 
w zakresie zabezpieczenia praw wynikających z umowy z IWGA; [7] Wykonywania innych czynności prawnych i doradczych 
na pisemne polecenie Zamawiającego a związanych z realizacją umowy o organizację The World Games 2017. W umowie 
ustalono, że wynagrodzenie za realizację usług zostanie przyjęte na podstawie stawki godzinowej (245,00 zł netto), a łączna 
kwota wypłaconego wynagrodzenia nie będzie wynosić nie więcej niż 110 250,00 zł netto. 
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Komunikacyjnym sp. z o.o., w prace związane z zapewnieniem transportu w trakcie 
TWG 2017, w tym związanych z opracowaniem Koncepcji organizacji komunikacji 
zbiorowej podczas Igrzysk The World Games 2017. Koncepcja ta zawierała m.in. 
planowane terminy godziny odjazdów i przyjazdów, trasy przejazdów, liczbę i rodzaj 
pojazdów niezbędnych do ich obsługi.  

(dowody: akta kontroli str. 1912-2141, 2672, 7104, 7117-7121, 7468-7663) 
5) Wydział Inżynierii Miejskiej w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu, 
który realizował zadania w ramach własnych wydatków bieżących, polegających na 
opracowaniu projektu zmian w tymczasowej organizacji ruchu na czas Igrzysk (m.in. 
na ul. Wróblewskiego – wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości zajezdni 
tramwajowej oraz na ul. Podwale – eliminacja parkowania w dniu 30 lipca 2017 r.) 
oraz związane z oznakowaniem tymczasowym. Ponadto w Wydziale opracowano 
Projekt zastępczej organizacji ruchu na czas The World Games 2017108.  

(dowody: akta kontroli str. 1861, 2142, 7104) 
6) Wydział Obsługi Urzędu, który zaangażowany był w obsługę umowy, którą 
zawarto pomiędzy Gminą Wrocław a Spółką w dniu 17 lutego 2014 r. tj. umowy 
najmu 301 m2 powierzchni użytkowej109, zgodnie z którą Spółka była zobowiązana 
do pokrycia opłat za najem oraz opłat za rozmowy telefoniczne z numerów 
przyznanych pracownikom Spółki WKO, a także z tytułu dostaw wody, 
odprowadzania ścieków, dostaw energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, 
sprzątania, etc. Wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń Spółki były 
pokrywane przez Wydział Obsługi Urzędu z planu wydatków uchwalonego na dany 
rok budżetowy, a następnie refakturowane. Z tytułu najmu Spółka zapłaciła na rzecz 
Gminy łącznie 538 143,97 zł, które zostały zaewidencjonowane jako dochody.  

(dowody: akta kontroli str. 2222-2470, 2673, 7104-7105)  

7) Biuro Prezydenta, któremu powierzono zadanie polegające na współpracy przy 
organizacji i zapewnieniu obsługi gości specjalnych Igrzysk. Ówczesna Dyrektor 
i Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta wskazały, że Biuro współpracowało w tym 
zakresie z WKO poprzez pomoc przy organizacji wizyt najważniejszych gości TWG 
2017, poprzez wysyłkę zaproszeń, opiekę nad gośćmi w trakcie ich pobytu we 
Wrocławiu. Zadania te wykonywane były przez pracowników Biura w ramach 
bieżących obowiązków służbowych. Nie były związane z zobowiązaniami 
finansowymi ze strony Biura. Natomiast z tytułu zadań zrealizowanych w latach 
2012-2014 związanych z organizacją Igrzysk Biuro wydatkowało 44 528,85 zł. 

(dowody: akta kontroli str. 1861, 2515-2516, 2669-2674, 7105) 
Ówczesny Wiceprezydent Wrocławia, który pełnił jednocześnie funkcję 
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego TWG 2017, a także któremu z dniem 
20 października 2016 r. na podstawie § 2 zarządzenia Nr 5590/16 powierzono 
nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją Igrzysk wskazał, że: Nadzór 
polegał na „kierunkowej odpowiedzialności” nad szeroko pojętym przygotowaniem 
miasta do prawidłowego przeprowadzenia TWG 2017. W ramach tego zadania 

                                                      
108 W tym na czas: [1] Biegu na orientację; [2] na czas The World Games 2017 – ul. Wejherowska, [3] na czas The World 
Games 2017 – ul. Jaksonowicka; [4] na czas The World Games 2017 – ul. Góralska, [5] na czas The World Games 2017 – ul. 
Sieradzka; [6] na czas The World Games 2017 – ul.Krupnicza; [7] na czas The World Games 2017 – ul. 
Białoskórnicza/Mikołaja; [8] na czas The World Games 2017 – ul. Piłsudskiego; [9] na czas The World Games 2017 – ul. 
Kraińskiego; [10] na czas The World Games 2017 – pl. Nowy Targ; [11] na czas The World Games 2017 – ul. Wystawowa; 
[12] na czas The World Games 2017 – ul. Mianowskiego; [13] na czas The World Games 2017 – ul. Czajcza; [14] na czas The 
World Games 2017 – ul. Na Niskich Łąkach; [15] na czas The World Games 2017 – ul.Podwale; [16] na czas The World 
Games 2017 – ul. Ślężna; [17] na czas The World Games 2017 – pl. Konstytucji; [18] na czas The World Games 2017 – ul. 
Parkowa; [19] na czas The World Games 2017 – ul.Kazimierza Wielkiego; [20] na czas The World Games 2017 – ul. św. 
Mikołaja; [21] na czas The World Games 2017 – al. Paderweskiego; [22] na czas The World Games 2017 – ul. Zaolziańska; 
[22] na czas The World Games 2017 – ul.Gwiaździsta; [23] na czas The World Games 2017 – ul. Szczęśliwa, [24] na czas The 
World Games 2017 – ul. Na Grobli.  
109 Ze zmianami: [1] Aneks nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r., na mocy, którego m.in. zmniejszono wynajmowaną powierzchnię do 
227,70 m2, [2] Aneks nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. na mocy, którego m.in. zmniejszono wynajmowaną powierzchnię do 
115,87 m2.  
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istotną sprawą była konieczność reprezentacji władz miasta na szeregu spotkań 
zewnętrznych i wewnętrznych związanych z przygotowaniami do TWG. (…) 
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie podziału zadań dot. organizacji 
Igrzysk było jedynie dokumentem „wspierającym” proces przygotowań. Intencją tego 
zarządzenia było wskazanie złożoności imprezy i konieczności współpracy wielu 
podmiotów i komórek urzędu miasta, zaangażowanych w większym lub mniejszym 
stopniu w organizację omawianej imprezy. (…) Najważniejsze ustalenia, 
analogicznie, jak w przypadku innych podlegających mi obszarów przekazywane 
były na Kolegiach Prezydenckich bądź na tzw. Gabinetach.(…) Dokumenty 
przedstawiające szczegółowo przebieg przygotowań, ryzyka, opóźnienia itd. były 
w dyspozycji spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny oraz Rady Nadzorczej tej 
spółki. Przebieg procesu przygotowań oraz jego precyzyjny monitoring odbywał się 
w ramach tzw. Masterplanu TWG 2017, który był przyjęty we współpracy 
z międzynarodowym stowarzyszeniem IWGA. Był to najważniejszy dokument 
spinający przebieg procesu przygotowań, ze wskazaniem wszystkich ryzyk 
i problemów. Dokument ten był też każdorazowo omawiany na posiedzeniach tzw. 
Komitetu Koordynującego (zgodnie z umową pomiędzy IWGA i Miastem Wrocław). 

(dowody: akta kontroli str. 7173-7177)  
Szczegółową kontrolą NIK objęto zlecone110 w trybie otwartego konkursu111 ofert 
zadanie publiczne112 pn. Przygotowanie zawodów w ramach światowych igrzysk 
sportowych – The World Games 2017. Konkurs skierowany był do organizacji 
pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p.w. Zgodnie z treścią ogłoszenia 
o ww. konkursie podmiot zainteresowany realizacją zadań publicznych ogłoszonych 
w przedmiotowym konkursie powinien spełniać wymogi wskazane w części IX 
Warunki realizacji zadania, tj. m.in. zadanie mógł realizować oferent, który prowadził 
w sferze zadania objętego konkursem działalność nieodpłatną pożytku publicznego, 
której zakres wyodrębniono w statucie lub innym akcie wewnętrznym. Ponadto, 
w przypadku gdy oferent planował zlecać część zadań innemu podmiotowi, 
w składanej ofercie, powinien uwzględnić informację dotyczącą zakresu działania 
realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy. Informacja taka powinna 
znaleźć się w części IV.7 oferty w kolumnie Zakres działania realizowany przez 
podmiot niebędący stroną umowy. Konsekwencją powyższego było także wskazanie 
przez oferenta uzasadnienia przyczyny zlecania innemu podmiotowi, które to 
powinien opisać w części IV.6 oferty Opis poszczególnych działań w zakresie 
realizacji zadania publicznego. Ocena zasadności podzlecania części zadania 
innemu podmiotowi miała należeć do Komisji konkursowej. Niezależnie od 
powyższego w treści ogłoszenia o konkursie zastrzeżono także, iż nie będzie 
dotowane z budżetu Gminy Wrocław zadanie realizowane przez oferenta w ramach 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w sferze zadania objętego 
konkursem - zgodnie z art. 9 ust. 3 u.d.p.p.w. 

(dowody: akta kontroli str. 2473-2512, 4288-4324, 7127-7130, 7173-7177, 7184-7190)  

Kontrola NIK wykazała, że wybrany do realizacji zadania podmiot w części IV.7 
oferty Harmonogram na rok 2017 w kolumnie Zakres działania realizowany przez 
podmiot niebędący stroną umowy, podał nie dotyczy. Niemniej jednak w części 

                                                      
110 W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 17 u.d.p.p.w. w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia o konkursie oraz §4 ust. 2 pkt 12 
lit. j uchwały nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy 
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017, a także §4 ust. 2 pkt 13 lit. j uchwały nr XXXI/635/16 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami 
pozarządowymi w 2017 r.  
111 Konkurs nr 14.02.2017/1932 z dnia 14 lutego 2017 r.  
112 W dniu 13 marca 2017 r. zawarto umowę nr D/BSR/1932/1/2017 o łącznej wartości 2 075 000,0 zł z organizacją 
pozarządową o nazwie Dolnośląska Federacja Sportu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 1-3 (dalej: DFS). Zlecone 
zadania dotyczyły przygotowania na terenie Wrocławia zawodów z zakresu oficjalnych dyscyplin The World Games 2017, 
takich jak: unihokej, kajak polo, piłka ręczna plażowa, pływanie w płetwach, sportowe ratownictwo wodne, sporty wrotkarskie, 
squash, sumo, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa oraz futbol amerykański.  
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IV.14 oferty Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym 
odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych 
na końcu oferty wpisał – najem, montaż i demontaż ścianek wspinaczkowych. 
Ponadto ustalono, że podmiot ten (w trakcie realizacji zadania) zlecił do wykonania 
część zadań o charakterze merytorycznym podmiotom niebędącym stroną umowy 
i jednocześnie prowadzącym działalność gospodarczą. Dodatkowo wykazano, że 
jeden z podmiotów, któremu zlecono wykonanie zadań o charakterze 
merytorycznym, tj. Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie, ubiegał się 
o przyznanie dotacji w ramach ogłoszonego przez Gminę Wrocław konkursu o nr 
08.12.2016/1901 na realizację tożsamego zadania publicznego pn. Przygotowanie 
i współorganizacja zawodów w ramach Światowych Igrzysk Sportowych – The 
World Games 2017, w ramach, którego zlecone zadanie dotyczyło przygotowania 
na terenie Wrocławia zawodów z zakresu oficjalnych dyscyplin TWG. M.in. była to 
wspinaczka sportowa. W tym przypadku Polski Związek Alpinizmu nie został 
wybrany do realizacji zadania publicznego. Oferta tej organizacji nie spełniła bowiem 
wymogów formalnych określonych dla konkursu, ponieważ jak wskazano 
w uzasadnieniu dostarczona przez organizację uchwała została podjęta przez 
niewłaściwy organ. W związku z powyższym brak jest możliwości weryfikacji czy 
oferent prowadził działalność nieodpłatną w przedmiotowym zakresie.  

(dowody: akta kontroli str. 4288-4324, 7746-7865) 

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

1. Członkowie komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert113 na realizację 
zadania publicznego pn. Przygotowanie zawodów w ramach światowych igrzysk 
sportowych – The World Games 2017 dokonali nierzetelnej oceny możliwości 
realizacji zadania publicznego w ramach oferty złożonej przez Dolnośląską 
Federację Sportu, czym naruszono przepisy § 9 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 3155/15 
Prezydenta Wrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy 
udzieleniu dotacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowił że: oferty, które przeszły 
pozytywnie weryfikację formalną, podlegają ocenie merytorycznej komisji 
konkursowej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy oraz z ogłoszeniem konkursu, która 
w szczególności polega na ocenie możliwości realizacji zadania publicznego przez 
oferenta.  

W szczególności komisja na etapie oceny nie wyjaśniła bowiem jednoznacznie czy 
zadanie realizowane będzie samodzielnie przy użyciu zasobów DFS, czy też przy 
udziale osób trzecich. Jak ustalono w toku kontroli NIK w części IV.7 oferty 
Harmonogram na rok 2017 w kolumnie Zakres działania realizowany przez podmiot 
niebędący stroną umowy, podmiot ją składający wskazał nie dotyczy. Niemniej 
jednak w części IV.14 oferty Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy 
ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz 
oświadczeń zawartych na końcu oferty wpisał – najem, montaż i demontaż ścianek 
wspinaczkowych. Kontrola wykazała także, że w ww. przypadku oferent nie był 
wzywany do wyjaśnienia np., aby określić zasady współpracy, podział zadań 
i obowiązków pomiędzy oferentem a współpracującymi z nim podmiotami, a także 
zasady finansowania takich przedsięwzięć.  

Powyższa nieprawidłowość skutkowała przyznaniem dotacji w wysokości 2 075,0 
tys. zł podmiotowi, który w efekcie skorzystał z pomocy podwykonawców w zakresie 
realizacji części zadania publicznego, pomimo iż nie przewidziano takiej możliwości 
w umowie na realizację zadania publicznego, a w konsekwencji zadanie publiczne 

                                                      
113 Nr 14.02.2017/1932.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zrealizowały podmioty, które nie dość, że nie były stroną umowy, to jednocześnie 
prowadziły działalność gospodarczą. Nadmienić należy także, że Urząd nie 
kwestionował nieujawnionego w umowie zlecania podwykonawstwa dotyczącego 
realizowanego zadania publicznego również na etapie weryfikacji sprawozdania 
końcowego.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zawarte przez oferenta zapisy w części IV.14 oferty 
Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące 
się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych na końcu 
oferty oznaczały, że w tym zakresie nastąpi jedynie zakup usług specjalistycznych, 
a nie, że działanie będzie realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, stąd 
też w ocenie Sekretarza Miasta nie było potrzeby składania dodatkowych wyjaśnień 
przez DFS na etapie rozpatrywania oferty. Dokonano weryfikacji charakteru tych 
usług i uznano, że nie dotyczyły wykonywania części działań przez podmiot 
niebędący stroną umowy, ale dotyczyły zakupu usług specjalistycznych 
podyktowanych charakterem i skalą zleconego do realizacji zadania. W oparciu 
o powyższą interpretację Gmina Wrocław podejmowała także dalsze działania. I np. 
w toku prowadzonej kontroli prawidłowości wykonania zadania, która w praktyce 
polegała na sprawdzeniu całości sprawozdania z wykonania zadania publicznego 
i porównania go ze złożoną przez DFS ofertą, a także na weryfikacji informacji 
i danych z wykonania wydatków zawartych w sprawozdaniu w oparciu o pięć 
dokumentów źródłowych (faktury114) na łączną kwotę 191 275,60 zł (tj. 9,21% kwoty 
przyznanej dotacji) - nie dokonywano weryfikacji usług świadczonych na rzecz DFS 
przez inne podmioty, ponieważ w ocenie Sekretarza Miasta zgodnie z ofertą 
i umową były to zakupy usług specjalistycznych.  

NIK nie podziela argumentów Sekretarza Miasta. W ocenie Izby nie stanowią 
o realizacji/wykonywaniu zadania publicznego przez osobę trzecią usługi, jeśli mają 
one czysto techniczny i wykonawczy charakter i wykonywane mają być pod 
kierunkiem i nadzorem DFS, czy też według ścisłego wskazania DFS. 

Analizując umowy zawarte przez DFS należy mieć na uwadze, że granicą 
rozdzielającą zakup usług na potrzeby realizacji zadania publicznego, a przejęcie 
jego realizacji w jakiejś części jest kwestia tego, czy osoba przyjmująca zlecenie od 
DFS wykonuje czynności pomocnicze, techniczne i czysto usługowe czy też 
samodzielnie decyduje i kształtuje sposób wykonania meritum zadania 
spoczywającego na DFS. O tym, czy zlecenie danego działania podmiotowi 
zewnętrznemu stanowi zlecenie realizacji zadania publicznego decyduje znaczenie 
konkretnego działania w stosunku do całokształtu złożonej oferty. Jeśli z treści 
zadania wynika, że dana czynność stanowi zasadniczą merytoryczną część 
realizacji zadania publicznego, to należałoby uznać to za zlecenie przez organizację 
realizacji zadania publicznego. Natomiast, jeżeli dana czynność, także ta niezbędna 
do wykonania zadania publicznego, ma charakter pomocniczy, to nie należy jej 
utożsamiać z samym zadaniem (wtedy nie musi być wykazywana w umowie). 
Gdyby organizacja, przygotowując ofertę realizacji zadania, uznała, że część zadań, 
na realizację, których stara się o dofinansowanie, będzie chciała zlecić osobom 
prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą lub innym podmiotom 
świadczącym fachowe usługi (merytorycznie związane z projektem) – wówczas 
stosowną informację należy zawrzeć we wniosku złożonym w ramach otwartego 
konkursu ofert (przede wszystkim w opisie wniosku, harmonogramie i budżecie 
w taki sposób, aby informacja była czytelna i klarowna oraz w polu pod budżetem: 
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu). Reasumując powyższe, 
                                                      
114 Tj. FV1/5/2017 z dnia 12 maja 2017 r. na kwotę 123 000,0 zł (dostawa oraz montaż ścian wspinaczkowych); FV/058/7/2017 
z dnia 19 lipca 2017 r. na kwotę 24 624,6 zł (bramki plus transport); FA152017-02 z dnia 31 maja 2017 r. na kwotę 26156,0 zł 
(boisko, kajak, polo, bramki); FA 4517/DCC/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. na kwotę 13 455,0 zł (usługa hotelowa); FA 239/2017 
z dnia 27 lipca 2017 r. na kwotę 4 040,0 zł (usługa cateringowa).  



 

60 

w ocenie NIK, na podstawie badanej próby losowo wybranych wydatków ustalono, 
że podwykonawcy zrealizowali usługi na łączną kwotę 551 013,tj. w następujących 
przypadkach:  

• usługa wykonania czynności specjalisty merytorycznego służb technicznych 
i wolontariuszy dyscypliny sportowej żużel na podstawie umowy zlecenia 
zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. na łączną kwotę zbadanych wydatków 
17 220,0 zł brutto;  

• usługa wykonania czynności kierownika merytorycznego dyscypliny sportowej 
żużel na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 3 kwietnia 2017 r. na łączną 
kwotę zbadanych wydatków 11 070,0 zł brutto;  

• usługa wykonania czynności specjalista ds. pola gry dyscypliny sportowej żużel 
na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 15 maja 2017 r. na łączną kwotę 
zbadanych wydatków 19 680,0 zł brutto;  

• usługa wykonania czynności kierownika merytorycznego The World Games 2017 
– wspinaczka sportowa na podstawie umów zleceń zawartych w dniach: 
17 marca 2017 r., 1 kwietnia 2017 r., 1 czerwca 2017 r., 1 lipca 2017 r., 
1 sierpnia 2017 r., na łączną kwotę zbadanych wydatków 21 867,10 zł brutto;  

• najem ściany wspinaczkowej na podstawie umów zawartych w dniach: 11 maja 
2017 r., 22 maja 2017 r. oraz 1 lipca 2017 r. na łączną kwotę zbadanych 
wydatków 481 176,0 zł.  

(dowody: akta kontroli str. 2473-2512, 4288-4324, 6351-6366, 7127-7130, 7746-7865) 

2. W związku realizacją umowy z dnia 23 września 2015 r. na obsługę prawną 
z zakresu prawa szwajcarskiego: 

a) nie naliczono kary umownej pomimo nieterminowej realizacji jednego ze zleceń 
przez wykonawcę umowy. Opóźnienie w realizacji zlecenia wyniosło 11 dni115, 
a zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki 
Wykonawca zobowiązany był do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
w wysokości 0,2% z kwoty 112 500,00 zł netto za każdy dzień zwłoki116 (tj. 225,00 zł 
netto za każdy dzień zwłoki). W omawianym przypadku łączna kwota kary powinna 
wynieść 2 475,00 zł netto. 

Dyrektor Biura Sportu Urzędu wyjaśnił, że nie naliczono kary umownej, ponieważ na 
prośbę wykonawcy termin został wydłużony, co odbyło się za jego zgodą. Przyczyną 
wydłużenie terminu realizacji umowy była utrudniona dostępność do dokumentacji 
WKO, ze względu na ograniczoną liczbę pracowników Spółki. 

NIK nie podziela stanowiska, ponieważ z dokumentacji związanej z realizacją tej 
umowy nie wynika, że doszło do pisemnej zmiany umowy w zakresie terminy 
realizacji zlecenia, podczas gdy z § 7 ust.4 wynikało , że zmiany umowy winny być 
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

b) nierzetelnie dokumentowano przebieg realizacji umowy, ponieważ w oparciu 
o przedłożoną na potrzeby kontroli dokumentację związaną z jej realizacją brak było 
możliwości ustalenia, czy poszczególne zlecenia były realizowane przez wykonawcę 
w wymaganym terminie. W odniesieniu do ośmiu na dziewięć zleceń nie 
odnotowano dat wpływu do Urzędu stosownej dokumentacji a w pięciu przypadkach 
zleceń brak było również daty sporządzenia protokołu z odbioru tych dokumentów. 

(dowód: akta kontroli str. 4059-4064, 4242, 4265-4287, 7676-7681) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

                                                      
115 Termin realizacji zlecenia ustalono na 10 grudnia 2017 r., a opracowanie będące przedmiotem zlecenia datowane jest na 
21 grudnia 2017 r.  
116 Łącznie nie więcej niż 7% tej kwoty. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Dyrektor Biura Sportu Urzędu powierzył radcy prawnemu - wykonawcy umowy 
z dnia 23 września 2015 r. na obsługę prawną z zakresu prawa szwajcarskiego: 
[1] Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w spółce Wrocławski 
Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. (Zlecenie nr 8 
z dnia 20 października 2017 r.), a także [2] Analizę wykonania umowy 
organizacyjnej the World Games 2017 przez jej strony, w tym przez Wrocławski 
Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. (Zlecenie nr 9 
z dnia 20 października 2017 r.), w sytuacji, gdy Wykonawca realizował także na 
rzecz WKO (tj. podmiotu audytowanego) odpłatne usługi prawne na podstawie 
umowy z dnia 27 października 2015 r. w zakresie prowadzonej przez Spółkę 
działalności. NIK zwraca uwagę, że udzielenie powyższych zleceń mogło 
doprowadzić do sytuacji, w której radca prawny mógł świadczyć pomoc prawną 
w sytuacji konfliktu interesów, tj. gdy wykonywanie czynności zawodowych 
naruszałoby tajemnicę zawodową lub stwarzało znaczne zagrożenie jej naruszenia, 
ograniczenia jego niezależności, albo gdy posiadana przez niego wiedza 
o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których uprzednio wykonywał 
czynności zawodowe, dawałaby klientowi nieuzasadnioną przewagę. 

(dowód: akta kontroli str. 4059-4064, 4242, 4265-4287, 7676-7681) 

1.17. Zadania z organizacją TWG oraz przygotowaniem obiektów realizowały także 
następujące gminne jednostki organizacyjne:  

1) Fundacja „Convention Bureau Wrocław” – zrealizowała na zlecenie Spółki WKO 
działania związane z opracowaniem planu obsługi strefy VIP oraz właściwego 
przyjęcia gości VIP podczas TWG 2017. Z tego tytułu WKO wypłaciło Fundacji 
wynagrodzenie w określonej w umowie kwocie 72 570,00 zł (59 000,00 zł netto). 

(dowody: akta kontroli str. 7666-7667)  

2) CUI, które poniosło koszty łącznie w wysokości 1 336 760,95 zł w oparciu 
o przyznany limit własnych wydatków bieżących w 2017 roku, w tym kwotę 
1 226 060,95 zł za wykonanie usług IT na potrzeby TWG 2017 (zapewnienie VLAN-
ów komunikacyjnych wykorzystywanych do prezentacji wyników i grafik 
telewizyjnych) oraz kwotę w wysokości 110 700 zł za dostęp do Internetu dla 
lokalizacji TWG 2017. W zakresie współpracy (dotyczącej przygotowania 
teleinformatycznego systemu wyników i grafiki telewizyjnej - adresacja urządzeń, 
przepuszczane porty, ilość portów dla VLAN-u o nr 30) z partnerem IWGA (firmą 
Swiss Timing), CUI realizowało zadania także w ramach spotkań roboczych.  

(dowody: akta kontroli str. 2142-2143, 2667, 2672, 7104, 7707-7708)  

3) MPK Spółka z o.o.- w związku z organizacją Igrzysk Spółka poniosła łącznie 
koszty w wysokości 1 113 624,57 zł, w tym dotyczące: [1] przedłużenia kursowania 
linii tramwajowej – 11 501,97 zł (10 649,97 zł netto), [2] uruchomienia dodatkowych 
linii tramwajowych – 78 564,29 zł (72 744,63 zł netto), [3] uruchomienia 
dodatkowych linii autobusowych – 290 140,80 zł (268 648,89 zł netto), 
[4] zakontraktowania obcych usług transportowych – 733 417,51 zł (679 090,29 zł).  

MPK Spółka z o.o. w 2017 r. przeprowadziła postępowanie w celu wyłonienia 
wykonawcy zewnętrznego mającego świadczyć część usług transportowych na 
potrzeby TWG 2017 (w związku z realizacją przez MPK Spółkę z o.o. zadań 
powierzonych na podstawie zarządzeń Prezydenta). Przed zawarciem umowy 
z wykonawcą MPK Spółka z o.o. zwróciła się w dniu 26 kwietnia 2017 r. 
o zapewnienie środków na wynagrodzenia z tytułu mającej zostać zawartej umowy, 
w odpowiedzi spółka otrzymała informację, że „środki (…) zostaną zabezpieczone”. 
Po realizacji tych usług MPK Spółka z o.o. przedłożyła fakturę na kwotę 733 415,51 
zł, która nie została uregulowana, a jako uzasadnienie tego faktu stwierdzono, że 
zadania w tym zakresie nie zostały zlecone przez Wydział Transportu Urzędu. 

Opis stanu  
faktycznego 
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W toku kontroli NIK, na podstawie porozumienia nr NZ.245-1/2019 z dnia 11 marca 
2019 r. zawartego w trybie art. 54a ufp przekazano w dniu 10 kwietnia 2019 r. MPK 
sp. z o.o. zapłatę za świadczone usługi (20 miesięcy od daty wpływu faktury VAT117 
do Urzędu ). Zgodnie z przywołanym przepisem jednostka sektora finansów 
publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej 
w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio 
Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż 
prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego. Sporządzenie 
ww. ugody zostało poprzedzone skierowaniem w dniu 14 lutego 2019 r. przez MPK 
Spółka z o.o. przedsądowego wezwania do zapłaty.  

(dowody: akta kontroli str. 1912-2141, 2672, 7104, 7118-7121, 7468-7663, 9028, 9126-9131) 

4) Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta realizował zadania związane z zmianami 
w organizacji ruchu, w zakresie dotyczącym oznakowania pionowego oraz 
pionowych elementów ruchu, na co poniósł koszty łącznie w wysokości 90 288,79 zł. 
Zadania te zostały sfinansowane ze środków własnych Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta, który nie występował z zapotrzebowaniem o dodatkowe środki finansowe do 
Gminy Wrocław.  

(dowody: akta kontroli str. 2142-2143, 2164-2213, 2671) 
5) Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie zawartego z WKO porozumienia nr 
10/07/17/2017 z 3 lipca 2017 r. zobowiązał się do udostępnienia na potrzeby 
przeprowadzenia zawodów sportowych w ramach Igrzysk terenu Parku 
Szczytnickiego oraz Ogrodu Japońskiego. Jak wskazała Dyrektor Departamentu 
Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia wszystkie prace związane 
z konserwacją zieleni zostały wykonane w ramach bieżących umów na utrzymanie 
zieleni, a Zarząd Zieleni Miejskiej nie poniósł żadnych dodatkowych kosztów 
w związku z udostępnieniem obiektów na wydarzenia związanie z TWG 2017. 

(dowody: akta kontroli str. 2652-2666, 2671) 
6) Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. (dalej także: WI, albo WI Spółka z o.o.), które 
występowały jako inwestor zastępczy Gminy Wrocław w związku z realizacją 
inwestycji obejmujących obiekty sportowe na The World Games 2017. Zadania tego 
podmiotu obejmowały m.in. przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawców 
(prac projektowych, robót budowlanych), sprawowanie nadzoru inwestorskiego, 
w tym odbiór wykonanych robót, w zakresie dotyczącym:  

a) renowacji Stadionu Olimpijskiego 

Uwzględnione w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie dotyczące renowacji 
Stadionu Olimpijskiego zgodnie z założeniami miało dotyczyć kompleksowej 
przebudowy obiektu. W opracowanym w 2008 r. dokumencie pn. Program 
funkcjonalno-użytkowy Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wskazano, że 
koncepcja podstawowa renowacji obiektu miała obejmować m.in. zmianę geometrii 
trybun oraz obniżenie płyty boiska, a koszt realizacji zadania w takiej sytuacji nie 
powinien przekroczyć 160 mln zł (w kwocie tej uwzględniono 10% rezerwę 
techniczną na dodatkowe prace, niemożliwe do przewidzenia). Z kolei koncepcja 
ograniczona, która zakładała rezygnację ze zmiany geometrii trybun obraz obniżenia 
płyty boiska, oszacowana została na kwotę 147 mln zł (w tym 10% rezerwy).  

Ogłaszane przez WI przetargi nie obejmowały kompleksowej renowacji obiektu 
(m.in. przewidywano częściowe zmiany geometrii trybun). Przetarg na realizację 
zasadniczych prac projektowych i robót budowlanych w ramach inwestycji 
obejmującej renowację Stadionu Olimpijskiego ogłaszany był przez Spółkę WI 
dwukrotnie. W przypadku pierwszego postępowania ogłoszonego w dniu 20 grudnia 

                                                      
117 Faktura VAT FB0817/00013 z dnia 8 sierpnia 2017 r.  
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2013 r.118, zostało ono unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
z uwagi na to, że kwota oferty z najniższą ceną (144 402,0 tys. zł) była ponad 
dwukrotnie wyższa (216,3%), od kwoty 66 756,0 tys. zł, którą zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W dniu 13 maja 2014 r. WI 
ogłosiła kolejne postępowanie119 (obejmującego kompleksową przebudowę Trybuny 
Zachodniej, w tym wykonanie nowej zadaszonej trybuny o zmienionej geometrii oraz 
remont trybun i wejść w obrębie Trybuny Wschodniej), w wyniku którego Spółka 
działając w imieniu Gminy Wrocław zawarła w dniu 5 września 2014 r. umowę 
z wykonawcą (konsorcjum firm), a cena wybranej oferty wynosiła 123 899,9 tys. zł. 
W porównaniu do pierwszego postępowania w odmienny sposób ukształtowano 
finansowanie realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego, gdyż przewidziano 
zawarcie umowę cesji wierzytelności. Powyższe skutkowało przejęciem 
rozwiązania, w którym zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy w okresie 
realizacji inwestycji dokonywana była przez bank (zgodnie z przyjętymi 
postanowieniami zapłatę miała poprzedzać akceptacja po stronie Gminy wykonania 
robót). Natomiast Gmina Wrocław w tym okresie zobowiązana była uiszczać na 
rzecz banku odsetki od kwoty wynagrodzenia wypłaconego wykonawcy przez bank, 
a po zakończeniu realizacji inwestycji, oprócz odsetek, spłacać również kwotę 
zobowiązania głównego (kapitału). Jak wskazała Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Transportu „(…) decyzja o finansowaniu renowacji Stadionu 
Olimpijskiego poprzez umowę forfaitingową wynikała z wysokości limitów wydatków 
inwestycyjnych na lata 2014-2017, określonych przez Skarbnika Miasta. 
Zastosowanie tego trybu inwestycji pozwoliło na jej realizację w założonym 
terminie”.  

Ponadto w porównaniu do pierwszego postępowania przetargowego odmiennie 
ukształtowano zakres przedmiotowy planowanych do powierzenia robót, m.in. 
w zakresie liczby miejsc do uzyskania (w pierwszym postępowaniu zakładano 
przebudowę trybun w celu uzyskania 15 tys. miejsc dla widzów, a w drugim ustalono 
dla wykonawcy wymóg uzyskania co najmniej 11 tys. siedzących). 

Ponadto zakresem przedmiotowym drugiego postępowania przetargowego objęto 
również opracowanie niezależnego projektu budowlanego przebudowy części 
wschodniej Stadionu (etapu perspektywicznego), stanowiącej w przyszłości 
kontynuację przebudowywanej strony zachodniej wraz ze sporządzeniem 
wskaźnikowych kosztorysów branżowych. Z tego tytułu wydatkowano 1 100,7 tys. zł. 

Zakres prac wykonanych w ramach zadania był węższy od zakresu podstawowego.  
(dowody: akta kontroli str. 5101-5123, 6915, 6922, 6979) 

W dniu zawarta została umowa 2 marca 2016 r. na naprawę istniejącego kanału 
deszczowego odprowadzającego wody opadowe m.in. z terenu Stadionu 
Olimpijskiego. Z tytułu realizacji tej umowy Gmina Wrocław sfinansowała remont 
kanału deszczowego (za kwotę 785 025,37 zł) niebędącego w co najmniej 56% tj. 
ok. 240 mb długości jej własnością lub współwłasnością120. Wykonanie powyższych 
robót wiązało się z poczynieniem nakładów na elementy infrastruktury sieciowej 
niebędącej własnością lub współwłasnością Gminy, pomimo że nie uregulowano 
formalnie wzajemnych rozliczeń Gminy i właściciela oraz zasad korzystania z tej 
infrastruktury. 

Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, Gmina podjęła decyzję o naprawie i sfinansowaniu tej 
infrastruktury, w celu poprawnego odprowadzania wód opadowych 
z remontowanego Stadionu. Dodał również, że: „Gmina prowadziła rozmowy z AWF 

                                                      
118 ZP/64/PN/2013. 
119 ZP/20/PN/2014. 
120 Spośród remontowanego kanału deszczowego o łącznej długości ok. 431,25 mb, Gmina była właścicielem odcinka o 
długości 167,62 mb tj. 38,9% oraz współwłaścicielem ok.21,85 mb tj. 5,1%. 
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w sprawie współfinansowania spraw (…), ale AWF odpowiedział że nie ma na to 
środków i nie musiałby tej naprawy robić, gdyby nie konieczność zrzutu wody do 
niego z inwestycji Gminny - a przynajmniej nie w tamtym czasie, to nie jego 
inwestycja wymaga naprawy już teraz.” 

 (dowody: akta kontroli str. 13095-13098, 14051-14053) 

Zadania inwestycyjne były wykonywane w oparciu o zarządzenie Prezydenta 
Wrocławia nr 2349/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz w zarządzenie nr 11321/14 
z dnia 9 lipca 2014 r. oraz na podstawie przekazywanych Spółce przez Gminę 
Wrocław dokumentów pn. „wskazania do realizacji”, określających konkretne 
zadania inwestycyjne i reguły ich wykonania.  

Jak wykazano powyższej Spółka w zakresie związanym z realizacją powierzonych 
zadań inwestycyjnych przeprowadzała postępowania dotyczące udzielenia 
zamówień publicznych. W wyniku postępowań o zamówienie publiczne zawierano 
umowy, których stroną była Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działała 
Spółka (umowy na mocy posiadanego pełnomocnictwa udzielonego przez 
Prezydenta Wrocławia zawierał Prezes Zarządu Spółki). W tych ramach do zadań 
Spółki należało w szczególności wykonywanie czynności w zakresie przygotowania 
procesu inwestycyjnego, pełnienia roli inwestora zastępczego, a także wykonywanie 
innych zadań związanych z przeprowadzonymi inwestycjami (np. dokonywanie 
przeglądów gwarancyjnych, zgłaszanie wad w okresie gwarancji, nadzór nad 
robotami naprawczymi, odbiór robót związanych z usuwaniem wad, weryfikacja 
i potwierdzanie ostatecznego rozliczenia czynności naprawczych, obciążanie 
wykonawców karami umownymi). Ostatecznie za wykonane przedmioty zawartych 
umów przez Spółkę z wykonawcami, płatność dokonywała Gmina Wrocław; 

(dowody: akta kontroli str. 14051-14053) 

b) budowy krytej pływalni oraz przebudowę letniej pływalni przy ul. Wejherowskiej 
we Wrocławiu 

Przetarg na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji obejmującej 
kompleks basenów przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu ogłaszany był przez 
Spółkę dwukrotnie. W przypadku pierwszego postępowania ogłoszonego w dniu 
9 września 2014 r.121, zostało ono unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp z uwagi na to, że kwota oferty z najniższą ceną (84 856 839,00 tys. zł) 
była ponad dwukrotnie wyższa (249,6%), od kwoty 34 000,0 tys. zł, którą 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W dniu 13 stycznia 
2015 r. WI ogłosiła kolejne postępowanie122, w wyniku którego Spółka działając 
w imieniu Gminy Wrocław zawarła w dniu 11 czerwca 2015 r. umowę z wykonawcą 
(konsorcjum firm), a cena wybranych ofert wynosiła łącznie 67 763 160,00 zł. 
W porównaniu do pierwszego postępowania przetargowego w szczególności 
inwestycję podzielono na dwie części/etapy, dla których istniał wymóg składania 
odrębnych ofert. Pierwsza część obejmowała budowę krytego basenu sportowego, 
natomiast druga przebudowę zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych, 
a zamówienia w każdej z tych części udzielono temu samemu wykonawcy 
(wynagrodzenie według ofert wynosiło odpowiednio 46 785 510 zł oraz 20 977 650 
zł). Ponadto przeprowadzenie drugiego postępowania przetargowego na wykonanie 
robót budowlanych poprzedzone zostało udzieleniem w dniu 22 grudnia 2014 r.123 
zamówienia w przedmiocie zmiany projektu dla tej inwestycji (za zmianę projektu 
wypłacono wynagrodzenie w kwocie 357 100,00 zł), co jak wskazał ówczesny 
Prezes WI Sp. z o.o. miało przede wszystkim umożliwić etapowanie realizacji 
zamówienia.  

                                                      
121 ZP/36/PN/2014. 
122 ZP/60/PO/2014. 
123 ZP/58/PN/2014 
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c) budowy kompleksu torów do sportów wrotkarskich w rejonie Parku Tysiąclecia. 

W zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu Spółka 
zleciła opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej 
przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowania rejonu Parku Tysiąclecia od strony ul. 
Sukielickiej wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach The World Games 
2017” (dalej: koncepcja). 

W koncepcji teren został podzielony na dwie strefy – strefę I obejmująca obiekty 
sportowe i strefę II obejmującą wykonanie obsługi komunikacyjnej obiektu124. 
W ramach strefy I przewidywano możliwość wykonania obiektu w dwóch wariantach. 
W pierwszym wariancie miały powstać budynek A (zaplecze administracyjno-
socjalne), budynek B (zaplecze szatniowo-techniczne), tor wrotkarstwa szybkiego 
wraz z oświetleniem, tor wrotkarstwa ulicznego wraz z oświetleniem parkowym, dwa 
boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z oświetleniem, boiska do gry w Boule125, 
boisko do hokeja na wrotkach, nasypy A, B, C, D, E, F – częściowo wykorzystane 
na trybuny stałe, układ ciągów komunikacyjnych i placów służących jako zaplecze 
dla poszczególnych dyscyplin.  

W wariancie drugim zamierzenie zostało podzielone na dwa etapy – pierwszy do 
realizacji przed igrzyskami The World Games 2017 obejmujący budynek A, tory do 
wrotkarstwa wraz oświetleniem, nasypy ze schodami, ciągi piesze, małą 
architekturę, ogrodzenie. Koszty wykonania pierwszego etapu oszacowano 
w koncepcji na 6 670,6 tys. zł.  

Drugi etap do realizacji po ww. zawodach obejmował budynek B, dwa boiska po piłki 
siatkowej plażowej wraz z oświetleniem, boisko do hokeja na wrotkach/lodowisko 
w okresie zimowym, sześć kortów tenisowych, nasypy. Koszty wykonania drugiego 
etapu oszacowano w koncepcji na 4 004,6 tys. zł.  

Po zakończeniu projektowania, a przed udzieleniem zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, Spółka udzieliła jeszcze zamówienia na wprowadzenie 
etapowania do opracowanego projektu pn. „Zagospodarowanie rejonu Parku 
Tysiąclecia od strony ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz budową infrastruktury 
sportowej w ramach World Games 2017”. 

Projektant wycenił realizacje inwestycji kompleksu torów wrotkarskich w pełnym 
zakresie na kwotę 14 783 236,68 zł126 Sekretarz Miasta wyjaśnił, że powodem 
wprowadzenia ww. zmian, polegających na ograniczeniu zakresu rzeczowego 
zadania była ograniczona dostępność środków finansowych. Dodał również, że 
zarówno Minister Sportu i Turystyki, jak i Polski Związek Sportów Wrotkarskich byli 
informowani o ograniczeniu zakresu realizacji zadania w przywołanym zakresie. 
Następnie z zakresu rzeczowego zadania wyłączono z wykonanie: [a] oświetlenia 
torów, [b] nasypów widokowych, [c] budynku zaplecza. 

W odniesieniu do zrealizowanych faktycznie zakresów rzeczowych zadań (poprzez 
ich ograniczenie) lub zwiększenia kwot na ich realizację Sekretarz Miasta wskazał 
m.in., że Wskazania do realizacji dla spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. (WI) 
wydawane są dla zadań ujętych w budżecie Miasta. W związku z tym we 
wskazaniach ujęte są kwoty zgodne w danym momencie z Wieloletnią Prognozą 
Finansową. (…) szacunkowe koszty inwestycji wykazane we wskazaniu wynikają ze 
złożonych kart projektów inwestycyjnych składanych przez WI na etapie prac nad 
projektem budżetu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian budżetu w ciągu roku. 
Spółka WI realizując zadania w imieniu i na rzecz Miasta odpowiada za 

                                                      
124 W zakresie obsługi komunikacyjnej przewidywano budowę jezdni, chodników, parkingów, strefy wejściowej, małej 
architektury. W koncepcji oszacowano koszty w tym zakresie na 2 975,9 tys. zł  
125 Petangue – 5 szt., Lyonnaise – 2 szt, Raffa – 1 szt.  
126 Zgodnie z przekazaną częścią korespondencji e-mailową z września 2014 r. i października 2014 r. kierowanej m.in. do Pani 
Dyrektor przez Pana Waldemara Raka – pracownika spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
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prawidłowość i rzetelność wyceny kosztów powierzonych inwestycji”. Dodał również, 
że Na etapie decyzji o przystąpieniu do ubiegania się o organizację World Games 
2017 we Wrocławiu wystąpiła konieczność określenia niezbędnego zakresu 
przygotowania infrastruktury sportowej dla potrzeb organizacji igrzysk. 
Zdecydowano wówczas o konieczności przygotowania obiektów Stadionu 
Olimpijskiego, basenu przy ul Wejherowskiej oraz toru wrotkarskiego w zakresie 
niezbędnym na World Games 2017. W związku z powyższym zrezygnowano 
z kompleksowej przebudowy Stadionu Olimpijskiego a kwotę zabezpieczoną w WP 
na ten cel przeznaczono na realizację powyższych zadań. 

Z kolei Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki w odniesieniu do 
zrealizowanego zakresu prac na Stadionie Olimpijskim wskazała, że „możliwości 
finansowe Miasta nie pozwalały na przeprowadzenie kompleksowej renowacji 
obiektu. Podjęto zatem decyzję o ograniczeniu remontu do zakresu, który umożliwi 
organizację The World Games 2017 na obiekcie.” 

Natomiast w odniesieniu do wprowadzonych zmian obejmujących zmianę wysokości 
środków finansowych na realizację poszczególnych obiektów sportowych wyjaśniła, 
że „Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany kwot na sfinansowanie 
poszczególnych inwestycji była wysokość ofert złożonych w postępowaniach (tj. 
ceny rynkowe). Zakres i szacowany koszt pierwszego postępowania przetargowego 
na Stadion Olimpijski został przedstawiony i zaakceptowany na Kolegium 
Prezydenckim dn. 12.12.2013 r. Postępowanie ZP/64/PN/2013 zostało 
unieważnione, gdyż złożona oferta znacząco przewyższała koszty jakie 
Zamawiający planował przeznaczyć na realizację inwestycji. W drugim 
postępowaniu zamawiający zmienił zakres zamówienia. Ograniczono przebudowę 
trybuny wschodniej do remontu (uszczelnienia, zabezpieczenia i wymiany siedzisk), 
natomiast wskazano pełną przebudowę trybuny zachodniej wraz z sektorami VIP tj. 
19-21 (wcześniej zakładano prace remontowe strefy VIP), poprzez rozbiórkę 
istniejącego obiektu za wyjątkiem ściany elewacyjnej, budowę nowych 
pomieszczeń, nowych trybun, nowego zadaszenia. Wraz z tymi zmianami, 
skorygowano odpowiednio zakres prac instalacyjnych. Zmiany te miały na celu 
ograniczenie kosztów inwestycji z jednoczesnym zachowaniem planowanej 
wcześniej funkcjonalności, ale jednocześnie miały na celu zwiększenie atrakcyjności 
obiektu (nowa trybuna zachodnia) i umożliwienie jego dalszej modernizacji 
(perspektywiczna trybuna wschodnia).” 

(dowody: akta kontroli str., 7875-7879, 9016-9017, 9029, 9132-9194) 

7) WCT Spartan, który realizował zadania w zakresie dotyczącym przygotowania 
obiektów na TWG 2017. 

(dowody: akta kontroli str. 12595-12608) 

8) Niezależnie od ww. podmiotów, zadania związane z organizacją TWG Plaza oraz 
ceremonii zamknięcia TWG 2017 realizowała127 Strefa Kultury Wrocław128. Zadania 
te zgodnie z postanowieniami zarządzeń nr 3564/16 oraz 5590/16 miało realizować 
Biuro Promocji Miasta i Turystyki. Na pokrycie kosztów ww. zadań Strefa Kultury 
poniosła koszty w wysokości 1 581 853,49 zł, w tym co najmniej 1 499 077,38 zł na 
organizację TWG Plaza oraz ceremonii zamknięcia TWG 2017.  

(dowody: akta kontroli str. 2674, 8009-9010, 9041-9063) 

                                                      
127 Na podstawie pisma Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego z dnia 2 marca 2017 r. nr BNW.3026.1.2017 
00018588/2017/W oraz porozumienie nr 11/07/17 BFI.462.28.164.2017 z dnia 31 maja 2017 r. pomiędzy WKO, a Biurem 
Festiwalowym Impart 2016.  
128 Funkcjonująca uprzednio pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 (tj. przed datą wejścia w życie Uchwały nr 
XLVIII/1133/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 zmieniającej uchwałę nr XXV/558/12 Rady Miejskiej 
Wrocławia w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury Centrum Sztuki Impart i Wrocław 2016 oraz utworzenia gminnej 
instytucji kultury pod nazwą Biuro Festiwalowe Impart 2016 i nadania jej statutu).  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Sfinansowanie przez Gminę Wrocław kosztów w kwocie 1 100,7 tys. zł za 
opracowanie projektu perspektywicznego remontu Trybuny Wschodniej Stadionu 
Olimpijskiego było działaniem niegospodarnym i nierzetelnym, ponieważ nie 
zakładano w określonym horyzoncie czasowym wykonania prac objętych tym 
projektem. Wobec tego nieuzasadnione było wydatkowanie środków w tym zakresie. 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu wyjaśniła m.in., że opracowanie 
tego projektu zlecono ze względu na konieczność spójności obiektu pod względem 
instalacyjnym i architektonicznym. Dodała również, że opracowanie to opisuje 
konieczne prace przy modernizacji Trybuny Wschodniej, co przełożyło się pośrednio 
na rozwiązania techniczne przy opracowywaniu projektu wykonawczego trybuny 
zachodniej, a zaprojektowane i zrealizowane instalacje umożliwiają dalszą 
rozbudowę.  

NIK wskazuje, że na etapie udzielania zamówienia Gmina Wrocław nie 
przewidywała w określonym horyzoncie czasowym wykonania prac objętych tym 
projektem. Nie podziela również ww. stanowiska, że sporządzenie tego projektu 
wpływało na rozwiązania techniczne przyjęte w projekcie wykonawczym, o czym 
świadczy okoliczność ,że w umowie na renowację obiektu, termin na sporządzenie 
projektu perspektywicznego był późniejszy niż termin sporządzenia projektu 
wykonawczego stanowiącego również ww. zamówienia publicznego. Dodatkowo 
należy wskazać, wykonawca nie był zobowiązany uzyskać pozwolenia na budowę, 
a tym samym dokumentacja ta nie została poddana instytucjonalnej kontroli 
organów administracji architektoniczno-budowlanej jak również poprzedzonej 
pozwoleniem konserwatora zabytków. 

(dowody: akta kontroli str. 7868, 7877) 

2. Nieuregulowanie przez Gminę Wrocław w formie pisemnej wzajemnych rozliczeń 
z drugim właścicielem kanału deszczowego (Akademią Wychowania Fizycznego) 
oraz zasad korzystania przez Gminę z wyremontowanej przez nią infrastruktury 
kanału deszczowego, stanowiącego tylko w części własność Gminy129. W ocenie 
NIK niezapewnienie formalnego uregulowania ww. kwestii było działaniem 
nierzetelnym.  

Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, Gmina podjęła decyzję o naprawie i sfinansowaniu tej 
infrastruktury, w celu poprawnego odprowadzania wód opadowych 
z remontowanego Stadionu. Dodał również, że: „Gmina prowadziła rozmowy z AWF 
w sprawie współfinansowania spraw (…), ale AWF odpowiedział że nie ma na to 
środków i nie musiałby tej naprawy robić, gdyby nie konieczność zrzutu wody do 
niego z inwestycji Gminny - a przynajmniej nie w tamtym czasie, to nie jego 
inwestycja wymaga naprawy już teraz.” 

(dowody: akta kontroli str. 13095-13098, 14051-14053) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że: 

W przypadku każdej inwestycji dotyczącej obiektów budowanych/modernizowanych 
w związku z The World Games 2017 poniesione przez Gminę Wrocław nakłady na 
ich realizację były wyższe od kwot zakładanych na etapie pierwotnie szacowanych 
w aplikacji do IWGA lub zakres przedmiotowy inwestycji został zrealizowany 
w innym zakresie w porównaniu do pierwotnie zakładanego, i tak odpowiednio: 

a) Renowacja Stadionu Olimpijskiego miała wynieść 140 mln zł, a finalnie 
wyniosła 138 mln zł, przy czym wykonano jedynie część pierwotnie 
zakładanych robót;  

                                                      
129 Spośród remontowanego kanału deszczowego o łącznej długości ok. 431,25 mb, Gmina była właścicielem odcinka o 
długości 167,62 mb tj. 38,9% oraz współwłaścicielem ok. 21,85 mb tj 5,1%. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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b) Przebudowa kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej – planowano 
kwotę 19,6 mln zł, a finalnie koszty wyniosły 72,3 mln zł, przy znacznie 
zmienionym zakresie inwestycji;  

c) Kompleks torów do sportów wrotkarskich – pierwotnie planowano budowę 
toru do jazdy szybkiej za kwotę 0,9 mln zł, a ostatecznie zrealizowano tor 
kompleks torów do jazdy szybkiej i ulicznej za kwotę 8,2 mln zł.  

NIK wskazuje również, że poniesione przez Gminę Wrocław nakłady na realizację 
przywołanych inwestycji były również inne od kwot zakładanych na etapie pierwotnie 
ogłaszanych postępowań przetargowych, i tak w przypadku:  

a) Renowacji Stadionu Olimpijskiego – w pierwszym postępowaniu 
przetargowym zamawiający zamierzał przeznaczyć 66,8 mln zł, jednakże 
w wyniku przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego 
przy zmienionym zakresie rzeczowym prac, wybrano ofertę na kwotę 123,9 
mln zł;  

b) Przebudowy kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej - w pierwszym 
postępowaniu przetargowym zamawiający zamierzał przeznaczyć 34,0 mln 
zł, w wyniku przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego przy 
zmienionym zakresie rzeczowym prac, wybrano ofertę na kwotę 67,8 mln zł;  

c) Kompleksu torów do sportów wrotkarskich – projektant przed ogłoszeniem 
postępowania przetargowego wycenił pełen zakres rzeczowy prac na kwotę 
14,8 mln zł w związku z czym ograniczono zakres inwestycji do realizacji 
przez Igrzyskami do części I etapu, za kwotę 6,2 mln zł.  

Powyższe rozbieżności w przedmiocie szacowanej wartości i zakresu rzeczowego 
inwestycji, a kontraktową wartością i zakresem robót mogą świadczyć m.in. 
o niewłaściwie ukształtowanych mechanizmach współpracy pomiędzy Spółka WI 
a Miastem Wrocław na etapie przygotowania inwestycji.  

(dowody: akta kontroli str. 7919) 

1.18. W okresie objętym kontrolą WKO zawarło trzy Porozumienia o współpracy 
w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych Igrzysk 
Sportowych The World Games 2017: [1] Miastem Świdnica130 w zakresie wspólnej 
organizacji zawodów dla dwóch konkurencji sportów wrotkarskich, tj. hokeja na 
rolkach oraz jazdy artystycznej, które miały się odbyć w terminie od dnia 26 lipca 
2017 r. do 30 lipca 2017 r.; [2] Gminą Jelcz-Laskowice131 w zakresie wspólnej 
organizacji zawodów w wioślarstwie halowym, które miały się odbyć w terminie od 
dnia 26 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.; [3] Gminą Trzebnica132 w zakresie wspólnej 
organizacji zawodów w biegu na orientację, które miały się odbyć w dniu 26 lipca 
2017 r. W porozumieniach tych ustalono, że strony ponoszą we własnym zakresie 
koszty związane z realizacją własnych zadań ciążących na danej stronie. Na mocy 
tych porozumień na potrzeby Igrzysk ww. partnerzy zobowiązali się m.in. do 
udostępnienia obiektów wraz z zapleczem na potrzeby rozegrania zawodów 
sportowych, przygotowania obiektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, 
magazynowania sprzętu, zapewnienia dostępu do gniazd elektrycznych oraz sieci 
internetowej, systemu nagłośnienia, czy też personelu. Z kolei WKO zobowiązało się 
do promowania ww. jednostek samorządu terytorialnego, jako partnerów Igrzysk, 
współpracy z federacjami sportowymi, dostarczenia systemu akredytacyjnego, 
zapewnienie producenta sygnału telewizyjnego. W związku z realizacją ww. 

                                                      
130 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych Igrzysk 
Sportowych TWG z dnia 30 listopada 2015 r. 
131 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych 
Igrzysk Sportowych TWG z dnia 2 marca 2016 r.  
132 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych 
Igrzysk Sportowych TWG z dnia 2 marca 2016 r.  

Opis stanu  
faktycznego 
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Porozumień partnerzy ponieśli koszty wynoszące odpowiednio: [1] 150 999,32 zł133; 
[2] 43 075,54 zł; [3] 58 377,84 zł (łączne kwota tych kosztów wyniosła 252 452,70 
zł). Zawarcie i realizacja ww. porozumień wpłynęła na co najmniej częściowe 
obniżenie kosztów ponoszonych przez Gminę Wrocław w związku z organizacją 
Igrzysk.  

Wiceprezydent Wrocławia wyjaśnił, że porozumienia o współpracy w zakresie 
organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych Igrzysk Sportowych The 
World Games 2017 zostały zawarte przez WKO i przedstawiciel tego podmiotu 
koordynował i nadzorował realizację tych porozumień. Dodał również, że nadzór nad 
zadaniami realizowanymi przez WKO wynikał z praw i obowiązków Gminy Wrocław 
jako właściciela tego podmiotu. 

(dowody: akta kontroli str. 1862, 14001-14050) 

1.19. Plan wydatków podmiotów wskazanych w zarządzeniach Prezydenta nr 
3564/16 z dnia 17 lutego 2016 r. oraz nr 5590/16 z dnia 20 października 2016 r. 
przedstawiał się następująco:  

− Biuro Promocji Miasta i Turystyki – w planach finansowych i rzeczowych tej 
komórki wydatki na realizację zadań dotyczących organizacji TWG 2017 nie były 
wyodrębniane. Były one finansowane w ramach planów finansowych 
i rzeczowych wynikających z zadań powierzonych do realizacji.  

− Biuro Sportu i Rekreacji – na realizację zadań dotyczących organizacji TWG 
2017 w planach finansowych i rzeczowych Biura zaplanowano wydatki w kwocie 
1 000 000,0 zł na rok 2017 oraz 11 535,00 zł na rok 2018. Ponadto w WPF 
przewidziane były wydatki Biura związane z opłatami licencyjnymi na rzecz 
IWGA oraz wynagrodzeniami za obsługę prawną świadczoną przez podmiot 
zewnętrzny. 

− Biuro Rozwoju Wrocławia – nie planowano osobnego budżetu na zadania 
realizowane przez Biuro i nie składano wniosków do WPF. Zadnia były 
finansowane w ramach planów finansowych i rzeczowych wynikających z zadań 
powierzonych do realizacji.  

− Wydział Transportu – w budżecie na 2017 rok nie planowano kwot specjalnie 
dedykowanych dla obsługi TWG 2017.  

− Wydział Inżynierii Miejskiej - w planach finansowych i rzeczowych tej komórki 
wydatki na realizację zadań dotyczących organizacji TWG 2017 nie były 
wyodrębniane. Były one finansowane w ramach planów finansowych 
i rzeczowych wynikających z zadań powierzonych do realizacji.  

− Wydział Obsługi Urzędu – wydział nie wnosił o ujęcie w uchwale 
budżetowej/WPF środków finansowych z przeznaczeniem na organizację TWG 
2017. Natomiast wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń Spółki były 
pokrywane z planu wydatków uchwalonych na dany rok budżetowy, a następnie 
refakturowane.  

− Biuro Prezydenta – zadania wykonywane przez Biuro nie były związane 
z zobowiązaniami finansowymi, dlatego nie przewidywano budżetu w związku 
z organizacją TWG 2017. Natomiast w 2013 roku w planach finansowo-
rzeczowych Biuro Prezydenta UMW zaplanowało kwotę w wysokości 600 000,0 
zł.  

                                                      
133 W latach 2016-2017 Miasto Świdnica przeprowadziło modernizację obiektu lodowiska, na które poniesiono nakłady 
finansowe w łącznej kwocie 5 105 231,76 zł. Jak wskazała Prezydent Świdnicy Przeprowadzone roboty miały na celu poprawę 
warunków technicznych i funkcjonalności całego obiektu, a wymogi Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 
zostały uwzględnione przy projektowaniu. 
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− Convention Bureau Wrocław – fundacja nie przewidywała budżetu w związku 
z organizacją TWG 2017. 

− CUI – w planach finansowych i rzeczowych CUI wydatki na realizację zadań 
dotyczących organizacji TW 2017 nie były wyodrębniane. Były one finansowane 
w ramach planów finansowych i rzeczowych wynikających z zadań powierzonych 
do realizacji.  

− MPK – w planach Spółki nie uwzględniono zadania w ramach TWG 2017, które 
miało zostać zrealizowane przez podwykonawcę, gdyż na dzień przyjęcia przez 
Zarząd Spółki planu finansowego MPK, tj. na dzień 20 kwietnia 2017 r., nadal 
prowadzono ustalenia z Miastem dotyczące zabezpieczenia środków 
finansowych na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego zadania. Prezes 
Zarządu MPK wskazała, że nie uwzględnienie zadania realizowanego przez 
podwykonawcę w planach Spółki nie miało wpływu na planowany wynik 
finansowy przedstawiany w planach finansowych, ponieważ koszty tej usługi 
miały zostać w całości pokryte przez Miasto w formie wynagrodzenia za jej 
realizację.  

− Zarząd Zieleni Miejskiej - w planach finansowych i rzeczowych ZZM wydatki na 
realizację zadań dotyczących organizacji TW 2017 nie były wyodrębniane. 
Wszelkie prace wykonane zostały w ramach bieżących umów na utrzymanie 
zieleni Wrocławia.  

− WP Hala Ludowa Spółka z o.o. – Spółka nie była uwzględniania w kwotach 
zaangażowanych w realizację zadań dotyczących TWG 2017, zatem nie 
uwzględniano jej również w uchwałach budżetowych, ani w WPF. Spółka działała 
na zasadach komercyjnych w związku z organizacją TWG 2017 świadczyła 
usługi na zasadach komercyjnych, a środki pieniężne z tytułu umów jakie 
zawierała pokrywała koszty związane z ich realizacją.  

− WCT Spartan – w latach 2013-2018 Zarząd Spółki nie składał wniosków 
o wprowadzenie przedsięwzięć do WPF.  

− MCS – w budżecie na rok 2017 zaplanowało środki w wysokości 350 000,0 zł na 
zadaniu INW/349 z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Sportowego 
„Oławka” oraz 140 000,0 zł na zadaniu MCS/ZP01 z przeznaczeniem na 
pokrycie poniesionych przez MCS kosztów bieżących obsługi i przygotowania 
obiektów związanych z organizacją zawodów.  

− ZDIUM - w planach finansowych i rzeczowych ZDIUM wydatki na realizację 
zadań dotyczących organizacji TWG 2017 nie były wyodrębniane. Były one 
finansowane ze środków własnych.  

− ZOO Spółka z o.o. - zadania wykonywane przez Spółkę nie były związane 
z zobowiązaniami finansowymi, dlatego nie przewidywano budżetu w związku 
z organizacją TWG 2017. 

− Narodowe Forum Muzyki - w planach finansowych i rzeczowych tej instytucji 
wydatki na realizację zadań dotyczących organizacji TWG 2017 nie były 
wyodrębniane. W związku z realizacją zadań WKO Spółka z o.o. zwróciła NFM 
koszty dotyczące realizacji wydarzeń w łącznej wysokości 74 112,90 zł, a Biuro 
Festiwalowe Impart 2016 pokryło pełne koszty zużycia energii elektrycznej wraz 
z niezbędną obsługą rozdzielni w łącznej wysokości 5 144,59 zł brutto.  

− Wrocław 2012 Spółka z o.o. – Spółka nie składała wniosków o ujęcie w WPF 
Miasta jakichkolwiek kwot związanych z realizacją przez spółkę zadań 
dotyczących organizacji Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 2515-2522, 7101-7108, 7471-7472) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Od dnia 17 lutego 2016 r.134 Biuru Sportu i Rekreacji Urzędu przypisano obowiązki 
w zakresie organizacji TWG 2017135, których realizacja jednoznacznie wiązała się 
z koniecznością ponoszenia wydatków. Tym samym uwzględnienie konieczności 
realizacji tych zadań (niezależnie od faktycznej formy ich realizacji) powinno 
nastąpić już w 2016 r., tj. na etapie opracowania projektu budżetu na 2017 r. Na 
konieczność zaplanowania tych środków wskazano pismem z dnia 12 października 
2016 r.136 Prezesa Zarządu Spółki WKO, w którym to Prezes tej Spółki wskazał, że 
za przeprowadzenie procesu wyboru partnerów do realizacji ww. zadania 
odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu. W przedmiotowym piśmie Prezes 
Zarządu WKO wskazał również na kwotę 4 370 000,0 zł, jako niezbędną do 
zabezpieczenia środków na ten cel. Zadanie to nie zostało jednak ujęte w projekcie 
planu finansowego z dnia 1 grudnia 2016 r., a następnie w planie finansowym Biura 
Sportu i Rekreacji Urzędu, przekazanym tej komórce do realizacji pismem z dnia 
12 stycznia 2017 r.  

Kontrola NIK wykazała, że dopiero wnioskiem137 z dnia 13 stycznia 2017 r. Dyrektor 
Biura Sportu i Rekreacji Urzędu zwrócił się do Prezydenta o zwiększenie z rezerwy 
Prezydenta planu wydatków w wysokości 4 370 000,0 zł w dziale 926, rozdziale 
92695, paragraf 2360+999, zadanie BSR/B/08 w trybie konkursowym 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów sportowych, rozgrywanych 
w ramach TWG 2017, przy czym we wniosku zaznaczono, aby powyższe zmiany 
zostały dokonane do dnia 19 stycznia 2017 r., ponieważ zbliżał się termin 
rozstrzygnięcia konkursu. Ówczesny Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu wyraził zgodę na przeprowadzenie procesu wyboru partnerów przez BSR 
pod warunkiem dostarczenia do Biura dodatkowych środków na ten cel, 
a Wiceprezydent Wrocławia zaopiniował pozytywnie wniosek w tej sprawie. 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zadanie nie było wcześniej planowane w takiej formie, 
dlatego nie zostało ujęte w uchwale budżetowej. Sekretarz Miasta dodał, że w WPF 
na 2017 rok uwzględniono zadanie BSR/B/07/W w kwocie 1 000 000,0 zł oraz 
11 535,0 zł na rok 2018.  

NIK wskazuje, że rzetelne sporządzenie projektu planu powinno uwzględniać 
zadania przewidziane w zarządzeniu nr 3564/16.  

(dowody: akta kontroli str. 4687-4699, 4806-4823, 6359-6360, 7103, 9325-9336, 12595-
12608) 

1.20. W aplikacji wydatki związane z organizacją Igrzysk oszacowano na łączną 
kwotę 285 379 920 zł, w tym: [1] 124 880 000 zł – wydatki przeznaczone na 
działania stricte organizacyjne oraz [2] 160 499 920 zł wydatki związane 
z inwestycjami w trzy obiekty sportowe.  

W aplikacji nakłady własne Gminy Wrocław w związku z przeprowadzeniem Igrzysk 
szacowane były na kwotę od 201 659 920 zł do 210 059 920 zł (dla kwoty 8 400 000 
zł wskazano, że jej źródłem będą Pozostałe przychody, różne przychody138 - 
z zapisu tego nie wynika czy środki w tej kwocie miały pochodzić z budżetu Gminy, 
czy też od podmiotów zewnętrznych). Natomiast wpływy zewnętrzne (w tym m.in. 
wpływy z transmisji telewizyjnej, od sponsorów i partnerów Igrzysk, ze sprzedaży 

                                                      
134 tj. od dnia wejścia w życie Zarządzenia nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia w sprawie podziału zadań dotyczących 
organizacji we Wrocławiu igrzysk „the World Games 2017 r.” 
135 Wymienione w §4 ww. zarządzenia, m.in. wynajem obiektów prywatnych na czas TWG 2017, organizacja przygotowań 
obiektów sportowych, tymczasowych i treningowych, organizacja przygotowania i przeprowadzenia imprez testowych TWG 
2017, a także organizacja (wynajem, zakup) wyposażenia sportowego oraz rywalizacji sportowej podczas TWG 2017.  
136 Z dnia 12 października 2016 r., które wpłynęło do UMW w dniu 7 listopada 2016 r.  
137 Nr BSR.ZS.3026.3.2017.  
138 Other revenues, miscellaneous revenues.  
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biletów), mające stanowić w pozostałym zakresie pokrycie wydatków związanych 
z organizacją Igrzysk określono w aplikacji w kwocie co najmniej 75 320 000 zł. 

Całkowite nakłady przeznaczone przez Gminę Wrocław na przeprowadzenie Igrzysk 
wyniosły 326 305 642,52 zł i były wyższe od zakładanego w aplikacji Gminy 
Wrocław poziomu 285,4 mln zł (285 379 tys. zł) o kwotę 40,9 mln zł (tj. 14,3 %)139.  

Przeprowadzenie Igrzysk zostało sfinansowane z budżetu Gminy w kwocie 
283 574 850,96 zł. Finansowanie Igrzysk ze środków budżetu Gminy w na poziomie 
wyższym od zakładanego (od 35,0% do 41,0%), pomimo niższego poziomu 
wydatków na koszty stricte organizacyjne, wynikało: [1] ze zwiększenia kwoty 
wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ze 160 499 920,00 do 
218 554 418,84, które w części zostały zrekompensowane pozyskanymi przez 
Gminę dotacjami ze środków publicznych w łącznej kwocie 29 500 000,00 zł; 
[2] z niższego od zakładanego finansowania zewnętrznego kosztów stricte 
organizacyjnych - WKO zrealizowało przychody na poziomie 13 230 791,56 zł, 
a w aplikacji finansowanie zewnętrzne Igrzysk zakładano co najmniej w kwocie 
75 320 000,00 zł. 

Poniesione nakłady w związku z organizacją Igrzysk obejmowały: 

1) 107 751,2 tys. zł140 na działania związane ściśle z organizacją Igrzysk. Do 
najistotniejszych kategorii kosztowych (na łączną kwotę 105 527,8 tys. zł, 
tj. 97,9%) należały: [1] koszty związane z funkcjonowaniem WKO i realizacją 
zadań przez ten podmiot (w tym usługi obce w zakresie: zapewnienia produkcji 
sygnału i obrazu telewizyjnego, grafiki telewizyjnej i pomiaru czasu, noclegów 
i wyżywienia, wynagrodzenia pracowników WKO) – 93 093,3 tys. zł; [2] wydatki 
przeznaczone na organizację pól gry w kwocie – 4 164,0 tys. zł; [3] opłata 
licencyjna dla IWGA – 3 332,5 tys. zł; [4] organizacja strefy kibica TWG 2017 
oraz ceremonii zamknięcia – 1 499,1 tys. zł; [5] obsługa informatyczna – 1 336,8 
tys. zł; [6] zapewnienie transportu zbiorowego w trakcie Igrzysk – 1 102,1 tys. zł; 
[7] przekazanie WCT Spartan środków na realizację zadań dotyczących Igrzysk 
przed powołaniem WKO – 1 000,0 tys. zł. 

2) działania związane z inwestycjami dotyczącymi trzech obiektów sportowych 
w kwocie 218 554 418,84 zł, w tym wynagrodzenie WI Sp. z o.o. wyniosło łącznie 
7 542 553,66 zł. Kwoty nakładów w przypadku poszczególnych inwestycji 
wyniosły dla: [1] renowacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu – 
138 066 921,78 zł (w tym: [a] wynagrodzenie wykonawców – 126 754 480,80 zł; 
[b] wynagrodzenie wypłacone dla WI Sp. z o.o. – 3 685 245,31 zł; [c] odsetki od 
cesji wierzytelności – 7 627 195,67 zł; [2] przebudowy kompleksu basenów przy 
ul. Wejherowskiej we Wrocławiu – 72 262 671,14 zł, w tym 2 651 413,02 zł 

                                                      
139 Kwotę ta ustalono na podstawie przepływów pieniężnych pomiędzy Gminą Wrocław oraz jej jednostkami organizacyjnymi, 
a także pomiędzy tymi jednostkami, uwzględniając ekonomiczny skutek danej transakcji dla Gminy. Przykładowo: Gmina 
wniosła do WKO udziały w kwocie 88,2 mln zł na pokrycie kapitału zakładowego celem sfinansowania działań tego podmiotu 
w związku z organizacją Igrzysk, z których następnie finansowane były w zasadniczej mierze wydatki WKO, wynoszące 
łącznie 93,1 mln zł. Tym samym łączny przepływ środków pieniężnych (kwota wydatków) na pokrycie wydatków 
organizacyjnych wyniósł ponad 180 mln zł, a w niniejszym wystąpieniu pokontrolnych w prezentowanych kwotach 
uwzględniono jedynie wydatki WKO. Ponadto analogiczne rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do gminnych jednostek 
organizacyjnych w sytuacji pozyskania środków na realizację zadań związanych z TWG 2017 pośrednio lub bezpośrednio 
z budżetu Gminy. W takiej sytuacji brano pod uwagę ekonomiczny skutek dla Gminy takiej działalności (np. [1] w związku 
z zapewnieniem przez MPK Wrocław Sp. z o.o. transportu zewnętrznego przy pomocy podmiotu trzeciego w przywołanych 
w niniejszym wystąpieniu pokontrolnych kwotach uwzględniono jedynie wypływ środków z Urzędu na sfinansowanie tej usługi 
(wyeliminowana przychód Spółki w kwocie 733, 4 tys. zł oraz wydatki Spółki w kwocie 733,4 tys. zł); [2] podobnie w przypadku 
zapłaty WKO dla Narodowego Forum Muzyki uwzględniono kwotę kosztu WKO tj. 68 tys. zł, /z zastrzeżeniem również 
wcześniejszego wyeliminowania przepływu pieniężnego pomiędzy Gminą i WKO/, natomiast nie uwzględniono kwoty dochodu 
NFM w wysokości 68 tys. zł oraz wydatku NFM w kwocie 68 tys. zł) – jak wynika z powyższych przykładów, z przedłożonych 
w toku kontroli danych wynikało, że dochody/przychody gminnych jednostek w związku z Igrzyskami w zasadniczej mierze 
pokrywały się z wydatkami/kosztami poniesionymi na ten cel. 
140 Zaprezentowana kwota nie uwzględnia dopłaty do kapitału w kwocie 2,5 mln zł wniesionej do WCT Spartan na podstawie 
uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 12/16 z dnia 26 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenie na potrzeby 
TWG 2017, która zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników nr 13/16 z dnia 18 listopada 2016 r podlega 
zwrotowi w całości.  
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tytułem wynagrodzenia wypłaconego dla WI Sp. z o.o.; [3] budowy kompleksu 
torów do sportów wrotkarskich w rejonie Parku Tysiąclecia – 8 224 825,92 zł, 
w tym 1 205 895,33 zł tytułem wynagrodzenia wypłaconego dla Wrocławskich 
Inwestycji Sp. z o.o.  

Wpływy uzyskane przez Gminę Wrocław w związku z organizacją Igrzysk wyniosły 
łącznie 42 730 791,56 mln zł, w tym: [1] przychody osiągnięte przez WKO – 
13 230 791,56 zł141; [2] środki przyznane na podstawie umów o dotację na budowę 
obiektów wyniosły 29 500 000,00 zł (24 500 00,00 zł na podstawie umów zawartych 
ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki oraz 
5 000 000,00 zł na podstawie umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego). 
Prezydent Wrocławia nie przedłożył na potrzeby kontroli analiz, raportów itp. 
przedstawiających inne korzyści i ich zwymiarowanie, jakie osiągnęła Gmina 
Wrocław, w związku z organizacją Igrzysk (np. w zakresie promocji, ekspozycji 
Gminy Wrocław w mediach krajowych i światowych).  

Udział środków własnych Gminy Wrocław w kosztach stricte organizacyjnych 
Igrzysk wyniósł 94 520,4 tys. i był wyższy od zakładanej w dokumentacji aplikacyjnej 
kwoty 41 160,0 tys. zł o 53 360,4 tys. zł. WKO pozyskało w tym zakresie przychody 
(w tym od sponsorów, partnerów, ze sprzedaży biletów) w kwocie 13 230,8 tys. zł, 
co stanowiło kwotę niższa od założeń przyjętych w Aplikacji o 62 089,2 tys. zł 
(wpływy w tym zakresie zrealizowano na poziomie 17,6% zakładanej kwoty).  

Organizacja Igrzysk, uwzględniając łącznie 29,5 mln zł dotacji Skarbu Państwa 
i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, niemal w całości (95,9%) została 
sfinansowana ze środków publicznych.  

Sekretarz Miasta, w związku z niższymi od zakładanych wpływami zewnętrznymi 
związanymi z organizacją Igrzysk, a także wydatkowaniem środków na organizację 
tej imprezy w łącznej kwocie wyższe od zakładanej, wyjaśnił, że Dane budżetowe 
zawarte w załączniku do Aplikacji miały charakter szacunkowy, nie było między 
innymi możliwości na tamtym etapie precyzyjnego określenia wysokości nakładów 
inwestycyjnych oraz jakie faktycznie środki uda się pozyskać od partnerów 
zewnętrznych. Należy dodać, iż na samą organizację Igrzysk TWG 2017, bez 
wydatków inwestycyjnych, Gmina Wrocław przeznaczyła kwotę niższą niż założona 
w Aplikacji, natomiast nakłady poniesione na wybudowanie i wyremontowanie 
obiektów sportowych były uzasadnione tym, iż była i jest to infrastruktura niezbędna 
z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju wrocławskiego sportu zarówno 
profesjonalnego jak i rekreacyjnego”. 

(dowody: akta kontroli str. 6999-7007, 7112-7114, 7671-7675) 

Gmina Wrocław zawarła z Województwem Dolnośląskim w dniu 21 października 
2014 r. Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji Światowych Igrzysk 
Sportowych The World Games 2017. W dokumencie tym wskazano m.in., że 
Województwo będzie posiadać status „Partnera Igrzysk”, a także, że strony 
deklarują wzajemną pomoc i współpracę przy organizacji Igrzysk poprzez m.in. 
budowę i modernizację infrastruktury sportowej oraz promocję Wrocławia i Dolnego 
Śląska jako gospodarza The World Games 2017142. Ponadto w § 7 przywołanego 
dokumentu wskazano, że jego podpisanie nie powoduje roszczeń majątkowych dla 
stron, a ewentualne zobowiązania finansowe wynikające z realizacji porozumienia 
strony ponosić będą we własnym zakresie. Pismem z dnia 15 lipca 2016 r. 
Prezydent Wrocławia zwrócił się do Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

                                                      
141 W tym: [1] w tym przychody ze sprzedaży – 11 678 830,34 zł; [2] pozostałe przychody operacyjne – 1 260 061, 76 zł oraz 
[3] przychody finansowe – 291 899,46 zł  
142 Ponadto wzajemna pomoc i współpraca miała być realizowana poprzez: 1) promocję dyscyplin sportowych, ujętych 
w programie The World Games w szczególności uwzględniając działania i programy edukacyjne; 2) przygotowanie 
zabezpieczenia Igrzysk, w tym zabezpieczenia medycznego, 3) organizację wydarzeń testowych oraz zawodów sportowych 
rangi krajowej.  
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z prośbą o ujęcie w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 
przedsięwzięcia dotyczącego TWG 2017 i zarezerwowanie na ten cel środków 
w kwocie 10 mln zł.  

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 stycznia 2017 r. podjął uchwałę143 
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Gminie Wrocław na dofinansowanie organizacji Światowych 
Igrzysk Sportowych The World Games 2017. Łączną kwotę dotacji ustalono 
w uchwale na 5,0 mln zł (w tym do przekazania w 2017 r. – 3 mln zł, a w 2018 r. – 
2 mln zł). W przedmiotowej uchwale wskazano, że szczegółowe zasady przekazania 
środków finansowych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław. Umowa ta została podpisana 
w dniu 14 czerwca 2017 r.144 i zawierała ona zobowiązanie Gminy Wrocław m.in. do: 
[1] zamieszczenia ekspozycji logotypu „Dolny Śląsk” na każdym nośniku reklamy 
zewnętrznej i wewnętrznej promującej TWG 2017, ściankach sponsorskich (np. 
podczas wywiadów i konferencji prasowych), na oficjalnej stronie www TWG 2017 
i kanale TWG 2017 w mediach społecznościowych; [2] przyznaniu Województwu 
statusu Patrona The World Games 2017; [3] zamieszczenia ekspozycji animacji na 
bandach LED zainstalowanych przy polu gry i ekspozycje materiału video 
w wymiarze czasu nie mniej niż 12% ekspozycji reklam na ekranach LED na 
obiektach TWG 2017; [4] przeznaczenie na antenie telewizji emisji nie mniej niż 150 
plansz sponsorskich przy materiałach promujących TWG 2017, [5] przekazania 
10 biletów VIP i 20 biletów zwykłych na każdy dzień trwania Igrzysk. 

Środki wynikające z ww. umowy wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Wrocław 
w dniu 5 grudnia 2017 r. (3,0 mln zł) oraz 26 marca 2018 r. (2,0 mln zł). Wpływy 
transz dotacji zostały każdorazowo ujęte w księgach rachunkowych na koncie 133 
Rachunek budżetu oraz koncie 901 Dochody budżetu. 

(dowody: akta kontroli str. 3816-3832,6432, 7397-7462) 

Sekretarz Miasta, odnosząc się m.in. do faktu i zakresu sformułowania w § 7 
porozumienia obowiązku realizacji określonych świadczeń przez Gminę Wrocław, 
a także ustalenia wartości świadczeń, do których zobowiązała się Gmina Wrocław, 
wskazał, że „Autorem dokumentu najprawdopodobniej był Urząd Marszałkowski, 
który reprezentował Województwo Dolnośląskie, a w księgach rachunkowych 
Urzędu Miejskiego Wrocławia, Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Spółki 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. nie odnotowano kosztów z tytułu działań, 
o których mowa w § 7”. Sekretarz Województwa Dolnośląskiego poinformował, że 
podstawą do zobowiązań Gminy Wrocław na rzecz Województwa Dolnośląskiego 
był § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 porozumienia z dnia 21 października 2014 r. (zgodnie 
z którymi odpowiednio Województwo będzie posiadać status „Partnera Igrzysk” oraz 
strony porozumienia zadeklarowały wzajemną pomoc i współpracę przy organizacji 
Igrzysk poprzez promocję Wrocławia i Dolnego Śląska jako gospodarza TWG 2017), 
a zakres oraz wartość działań została określona w załączniku do pisma Prezydenta 
Wrocławia z dnia 15 lipca 2016 r. pn. Analiza efektywności ekspozycji w mediach 
i kampaniach promocyjnych wraz z wyceną ekspozycji. Zgodnie z tym dokumentem 
łączna wartość praw i ekwiwalentu medialnego w przypadku podmiotu 
posiadającego status „Sponsora” miała wynieść 23 021 222,52 zł, natomiast 
w przypadku „Partnera” 9 646 997,94 zł.  

(dowody: akta kontroli str. 3823-3930, 5096-5098, 6427- 6428, 6432, 7397-7467) 
Gmina Wrocław złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej145 zadania pn. „Przygotowanie 

                                                      
143 Uchwała Nr XXX/967/17. 
144 Umowa Nr DG-S.I./235/2017. 
145 Dalej także: FRKF.  
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infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu 
Olimpijskiego w zakresie przebudowy basenu przy ul. Wejherowskiej – Budowa 
krytej pływalni – basenu olimpijskiego oraz niecki rozgrzewkowej”, które zostało 
zakwalifikowane do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 
2014. W dniu 19 grudnia 2014 r. Gmina Wrocław zawarła ze Skarbem Państwa –
Ministrem Sportu i Turystyki umowę nr 2014/0473/1115/SubA/DIS/S 
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków FRKF. Zgodnie z pierwotnym 
brzmieniem umowy oraz wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2014 r. inwestycja ta swym 
zakresem miała obejmować: budowę budynku krytej pływali z zapleczem oraz 
przebudową istniejącej infrastruktury w celu wbudowania basenu olimpijskiego 
(baseny wewnętrzne, trybuny, sale i pomieszczenia zewnętrzne wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, niewielkie obiekty budowlane stanowiące obudowę 
filtrów basenowych, miejsca składowania śmieci, zagospodarowanie terenu, plac 
zabaw, ciągi piesze, droga pożarowa z placem manewrowym, ogrodzenie terenu 
z bramą wjazdową, elementy małej architektury) i innej niezbędnej infrastruktury 
technicznej. W umowie całkowitą wartość kosztorysową zadania określono w kwocie 
69 542 482,0 zł, przy czym za podstawę wyliczenia wysokości dofinansowania 
przyjęto kwotę 51 818 500,0 zł, tj. całkowitą wartość kosztorysową zadania 
pomniejszoną o koszty pomieszczeń i powierzchni nie związanych ze sportem, 
wyposażenia ruchomego, zagospodarowania terenu małej architektury, zieleni, 
śmietników oraz podatek VAT, stanowiący koszt niekwalifikowalny. Na realizację 
ww. zadania Minister Sportu przyznał Gminie Wrocław dofinansowanie w kwocie 
nieprzekraczającej 23 000 000,0 zł z podziałem na lata: [1] 2014 – nie więcej niż 
100 000,0 zł; [2] 2015 – nie więcej niż 7 000 000,0 zł; [3] 2016 – 12 000 000,0 zł 
oraz w [4] 2016 – 3 900 000,0 zł.  

Przedmiotowa umowa była trzykrotnie aneksowana: na mocy aneksu nr 1 z dnia 
30 maja 2016 r., aneksu nr 2 z dnia 21 czerwca 2017 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 
21 września 2017 r. Na podstawie tych aneksów zmieniono m.in.: [1] zakres 
rzeczowy przedsięwzięcia, który obejmował m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych 
i wyburzeniowych istniejących niecek, obiektów, stacji uzdatniania wody oraz 
budynków (zaplecza i obiektu administracyjnego), budowę budynku krytej pływalni 
z zapleczem, w tym dwie niecki, sportowa 50m x 25m i rozgrzewkowo-treningowa 
3 torowa o dł. 25 m, zaplecze przebieralniowo-sanitarne, pomieszczenia odnowy 
biologicznej, fitness i pomieszczenia gastronomiczne, budowę niecek zewnętrznych: 
sportowej o wymiarach 50m x 25m, rekreacyjnej 50m x 25m z instalacją 
podgrzewania wody, budowę placu zabaw z niecką basenową o nieregularnym 
kształcie, budowę stacji uzdatniania wody (aneks nr 1); [2] całkowitą wartość 
kosztorysową zadania na kwotę 69 209 522,0 zł, przy czym zmieniono także 
podstawę wysokości dofinansowania na kwotę 53 383 963,0 zł (aneks nr 1); 
[3] termin zakończenia realizacji zadania z dnia 30 listopada 2016 r. na 30 kwietnia 
2017 r. (aneks nr 1); [4] termin na sporządzenie i przedłożenie Ministrowi rozliczenia 
dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym na dzień 31 lipca 2017 r146 
(aneks nr 3); [5] termin na zawarcie umowy lub porozumienia z polskim związkiem 
sportowym lub polskimi związkami sportowymi rekomendującymi zadanie 
inwestycyjne (aneks nr 2), tj. 50 dni od momentu zakończenia zadania 
inwestycyjnego.  

Gmina otrzymała dofinansowanie z FRKF w kwocie i w terminach wynikających 
z zawartej umowy, tj. [1] 100 000,0 zł w dniu 30 grudnia 2014 r.; [2] 7 000 000,0 zł 
w dniu 22 grudnia 2015 r.; [3] 12 000 000,0 zł w dniu 12 grudnia 2016 r. oraz 
[4] 3 900 000,0 zł w dniu 3 lipca 2017 r. Środki te zostały wypłacone na podstawie 

                                                      
146 W pierwotnym brzmieniu tej umowy termin ten wynosił 50 dni od dnia zakończenia zadania inwestycyjnego.  
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czterech wniosków o uruchomienie środków wraz z poświadczonymi za zgodność 
z oryginałem faktur.  

(dowody: akta kontroli str. 3931-3963, 5664-5867) 

Gmina Wrocław złożyła do Ministra Sportu wniosek o dofinansowanie ze środków 
FRKF zadania pn. „Kompleks torów do sportów wrotkarskich w obrębie Parku 
Tysiąclecia we Wrocławiu”, które zostało zakwalifikowane do Programu inwestycji 
o szczególnym znaczeniu dla sportu – Plan Roczny na rok 2015. Gmina Wrocław 
zawarła w dniu 21 października 2015 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu 
i Turystyki umowę Nr 2015/0303/3159/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2015 r. w przedmiocie 
dofinansowania ze środków FRKF ww. zadania. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem 
umowy oraz wnioskiem z dnia 29 lipca 2015 r. inwestycja ta swym zakresem miała 
obejmować: 

− tor do wrotkarstwa szybkiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem, 

− tor do wrotkarstwa ulicznego wraz z oświetleniem i odwodnieniem, 

− budynek administracyjno-socjalny, 

− nasypy widokowe z miejscem na trybuny mobilne.  

W umowie wartość dofinansowania określono w kwocie nieprzekraczającej 
1 500 000,00 zł (nie więcej niż: [1] w 2015 r. – 50 000,00 zł; [2] w 2016 r. – 
700 000,00 zł; [3] w 2017 r. – 750 000,00 zł), przy całkowitej wartości zadania 
6 668 000,00 zł oraz wydatków kwalifikowanych 5 165 879,00 zł.  

W związku z wnioskami składanymi przez Gminę Wrocław (Dyrektora Wydziału 
Zarządzania Funduszami) przedmiotowa umowa była dwukrotnie aneksowana: na 
mocy Aneksu nr 1 z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Aneksu nr 2 z dnia 26 września 
2017 r. Na podstawie tych aneksów m.in.: [1] wyłączono z zakresu rzeczowego 
zadania wykonanie: [a] oświetlenia torów, [b] nasypów widokowych, [c] budynku 
zaplecza (aneks nr 1); [2] zmieniono termin realizacji zadania inwestycyjnego z dnia 
31 marca 2017 r. na dzień 30 czerwca 2017 r. (Aneks nr 1), oraz [3] zmieniono 
termin na sporządzenie i przedłożenie Ministrowi rozliczenia dofinansowania 
w zakresie rzeczowym i finansowym na dzień dnia 28 października 2017 r.147 
(Aneks nr 2). 

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu w skierowanym do Ministra 
wniosku z dnia 20 maja 2016 r. wskazał, że konieczność zmiany zakresu 
przedmiotowego inwestycji związana była z tym, (…) że po sporządzeniu 
szczegółowego kosztorysu inwestorskiego okazało się, że wartość zadania 
przewyższała wartość określoną na podstawie kosztorysów wskaźnikowych oraz 
zaplanowanych na ten cel środków finansowych. W związku z powyższym zaistniała 
konieczność etapowania przedmiotowej inwestycji polegającego na realizacji 
w pierwszym etapie torów wrotkarstwa szybkiego i ulicznego wraz z odwodnieniem 
oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich funkcjonowania, a w drugim 
etapie, realizację pozostałych elementów obiektu sportowego jak: budynek 
administracyjno-socjalny, oświetlenie torów, nasypy widokowe. Wykonanie 
pierwszego etapu stanowi całość pozwalającą na korzystanie z obiektu bez 
realizacji etapu drugiego. Ponadto pismem z dnia 20 lipca 2016 r.148 Dyrektor 
Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu przekazał Ministrowi opinię Polskiego 
Związku Sportów Wrotkarskich149, z której wynikało m.in., że realizacja I etapu 
inwestycji umożliwi uzyskanie dla obiektu certyfikatów i homologacji wystawianych 

                                                      
147 W pierwotnym brzmieniu tej umowy termin ten wynosił 50 dni od momentu zakończenia zadania inwestycyjnego.  
148 WZF-ZPI2.041.8.2015.BF, L. dz. 868. 
149 Opinia z dnia 29 czerwca 2016 r. (l.dz. 38/PZSW/2015). 
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przez FIRS150, a także nie niesie ze sobą ryzyka nierozegrania zawodów w ramach 
Igrzysk. Ponadto pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. oraz 28 kwietnia 2017 r. 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu wystąpił do Ministra 
z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania inwestycyjnego z dnia 
31 marca 2017 r. odpowiednio na dzień 31 maja 2017 oraz 30 czerwca 2017 r. Jako 
uzasadnienie tych zmian wskazano konieczność wprowadzenia przez projektanta 
rewizji/poprawek dokumentacji projektowej, a w konsekwencji koniecznością 
powierzenia Wykonawcy robót zamówień dodatkowych, uzupełniających 
i zamiennych, a także brak wystąpienia odpowiednich warunków atmosferycznych 
do wykonania wierzchniej warstwy toru do jazdy szybkiej. Jako uzasadnienie 
przywołanych zmian wskazano m.in. konieczność ściągnięcia ponad dwukrotnie 
więcej niż pierwotnie zakładana warstwy humusu i wynikające z tego faktu 
następstwa (np. przeprojektowanie niwelety toru ulicznego, konieczność wykonania 
ścieku korytkowego). Ponadto pismem z dnia 26 czerwca 2017 r. Dyrektor Wydziału 
Zarządzania Funduszami Urzędu przesłał Ministrowi Aneks nr 3 i Aneks nr 4 
zawarty w wykonawcą torów wrotkarskich.  

Dodatkowo pismem z dnia 25 lipca 2017 Dyrektor Wydziału Zarządzania 
Funduszami Urzędu wystąpił m.in. o wydłużenie terminu na rozliczenie 
dofinansowania z 50 do 120 dni od momentu zakończenia zadania inwestycyjnego, 
jako uzasadnienie wskazując przedłożenie przez wykonawcę robót ostatniej faktury 
bez wymaganych dokumentów potwierdzających rozliczenie się z podwykonawcami. 
Wniosek ten objął również zmianę całkowitej wartości zadania z kwoty 6 543 148,00 
zł na kwotę 6 930 704,22 zł.  

Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu pismem z dnia 24 października 
2017 r.151 przedłożył Ministrowi rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym 
i finansowym, które obejmowało m.in.: [1] informację o sposobie wykorzystania 
dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji zadania 
inwestycyjnego, [2] sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz 
FRKF na realizację zadania; [3] protokół odbioru końcowego; [4] decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie. 

Gmina otrzymała dofinansowanie z FRKF w kwocie i terminach wynikających 
z zawartej umowy, tj. [1] 50 000,00 zł w dniu 9 grudnia 2015 r.; [2] 700 000,00 zł 
w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz [3] 750 000,00 zł w dniu 16 października 2017 r.  

Środki z te zostały wypłacone na podstawie trzech wniosków o uruchomienie 
środków i przeznaczone zostały na uregulowanie części należności dla 
wykonawców (projektanta, wykonawcy robót budowlanych wynikających z czterech 
z łącznie 14 faktur VAT przedłożonych przez wykonawców), tj.: 

− we wniosku o uruchomienie środków za 2015 r. do częściowego dofinansowania 
przedłożono dwie faktury związane z realizacją projektu budowlanego 
i wykonawczego (faktury na łączną kwotę 130 995,00 zł oraz 104 427,00 zł 
dofinansowanie w kwocie odpowiednio 30 885,00 zł oraz 19 115,00 zł – łącznie 
50 000,00 zł), 

− we wniosku o uruchomienie środków za 2016 r. (po korekcie) do częściowego 
dofinansowania przedłożono jedną fakturą na łączną kwotę 1 259 535,44 zł152 
związaną z realizacją robót budowlanych (obejmujących m.in. prace związane 
z budową toru ulicznego, toru do jazdy szybkiej, sieci teletechniczne, instalacje 
sanitarne zewnętrzne), 

                                                      
150 Fédération Internationale de Roller Sports – Międzynarodowa Federacja Sporów Wrotkarskich.  
151 WZF-ZPI2.042.4.2016.BF. 
152 Kwota netto 1 024 012,55 zł. 
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− we wniosku o uruchomienie środków za 2017 r. (do częściowego dofinansowania 
przedłożono jedną fakturą na łączną kwotę 1 704 690,92 zł153 związaną 
z realizacją robót budowlanych (obejmujących m.in. prace związane z budową 
toru ulicznego, toru do jazdy szybkiej, instalacją elektroenergetyczną, 
zagospodarowaniem terenu, gospodarką zielenią). 

W związku z udzieleniem zamówień publicznych na realizację przedmiotowej 
inwestycji Gmina Wrocław wypłaciła wykonawcom wynagrodzenie: w 2015 r. – 
240,3 tys. zł, w 2016 r. – 4 310,2 tys. zł oraz w 2017 r. – 2 380,1 tys. zł (w tym VAT). 
Ponadto w związku z realizacją inwestycji spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., 
wypłacono wynagrodzenie, za pełnienie inwestorstwa zastępczego, w łącznej 
kwocie 1 205 895,33 zł154 (na podstawie uregulowań w sprawie zasad zlecania 
i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim 
spółce Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
we Wrocławiu – ze zmianami.). 

Pismem z dnia 23 listopada 2017 r.155 Minister Sportu i Turystyki poinformował 
o przyjęciu rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym dotacji udzielonej na 
podstawie umowy z dnia 21 października 2015 r.  

(dowody: akta kontroli str. 3778-3815)  
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1. W dniu 14 czerwca 2017 r. zawarta została umowa nr DG-S.I./235/2017 
pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Wrocław, której przedmiotem było 
udzielenie przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 
Gminy na dofinansowanie zadania pn. organizacja Światowych Igrzysk Sportowych 
The World Games 2017, w kwocie 5 mln zł.  

W przedmiotowej umowie zawarto zobowiązanie Gminy Wrocław m.in. do: 
[1] zamieszczenia ekspozycji logotypu „Dolny Śląsk” na każdym nośniku reklamy 
zewnętrznej i wewnętrznej promującej TWG 2017, ściankach sponsorskich (np. 
podczas wywiadów i konferencji prasowych), na oficjalnej stronie www TWG 2017 
i kanale TWG 2017 w mediach społecznościowych; [2] przyznania Województwu 
statusu Patrona The World Games 2017; [3] zamieszczenia ekspozycji animacji na 
bandach LED zainstalowanych przy polu gry i ekspozycje materiału video 
w wymiarze czasu nie mniej niż 12% ekspozycji reklam na ekranach LED na 
obiektach TWG 2017; [4] przeznaczenia na antenie telewizji emisji nie mniej niż 150 
plansz sponsorskich przy materiałach promujących TWG 2017, [5] przekazania 10 
biletów VIP i 20 biletów zwykłych na każdy dzień trwania Igrzysk. 

NIK wskazuje, że na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa. Niemniej Gmina Wrocław w zamian za przekazanie środków finansowych 
z dotacji zobowiązała się do realizacji określonych świadczeń na rzecz 
Województwa Dolnośląskiego, które posiadały przede wszystkim promocyjno-
reklamowy charakter i były typowymi usługami świadczonymi w związku 
z Igrzyskami na rzecz podmiotów sponsorujących to wydarzenie.  

Podkreślić wobec tego należy, że charakter zobowiązań wzajemnych Gminy wobec 
Województwa Dolnośląskiego swoim zakresem przedmiotowym wykraczał poza 
istotę umowy dotacji i zawierał elementy charakterystyczne dla tzw. umowy 
sponsoringowej. 

                                                      
153 Kwota netto 1 385 927,58 zł.  
154 W tym w 2014 r. – 64 376,58 zł, w 2015 r. 213 053,98 zł, w 2016 r. – 422 348,25 zł, w 2017 r. – 280 623,91 zł. Spółka 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. wskazała, że poniesione przez nią koszty całkowite związane z realizacją Igrzysk wyniosły 
1 023 200,39 zł (w poszczególnych latach odpowiednio: 79 131,27 zł; 230 900,62 zł; 422 736,46 zł, 290 432,04 zł).  
155 DIS-WIS.4720.74.2015.JC.32. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

79 

(dowody: akta kontroli 3816-3832,6432, 7397-7462) 

2. NIK zwraca uwagę, że pomimo zakończenia Igrzysk w dniu 30 lipca 2017 r., 
nadal nie zakończony został II etap inwestycji przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu 
obejmujący budowę: budynku administracyjno-socjalnego, instalacji oświetlenia toru 
do jazdy szybkiej i ulicznej, obiektów terenowych (m.in. pochylnie dla 
niepełnosprawnych, kładka dla pieszych), boiska do gry w bule oraz montaż 
elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej. Dodatkowo 
ustalony ostatecznie zakres rzeczowy zadania nie przewiduje już realizacji zaplecza 
szatniowo-sanitarnego. Powyższe zdaniem Izby wpływa na dostępność tego 
obiektu, a także komfort jego użytkowania.  

(dowody: akta kontroli 6357-6358) 

1.21. Spółka WKO została postawiona w stan likwidacji w dniu 27 listopada 2017 
r.156 ze skutkiem na 1 grudnia 2017 r. Z chwilą otwarcia likwidacji Spółki ustał 
Zarząd Spółki oraz wygasły mandaty prokurentów Spółki, a funkcję Zarządu przejął 
likwidator157. Harmonogram likwidacji Spółki przewidywał wykonanie 51 zadań, 
w tym m.in.: [1] zgłoszenie otwarcia likwidacji w Sądzie Rejestrowym do dnia 
15 grudnia 2017 r. – odpowiedni wniosek o zmianę wpisu w KRS został złożony 
w ustawowym158 terminie, tj. w dniu 7 grudnia 2017 r., [2] przygotowanie bilansu 
otwarcia likwidacji do dnia 15 grudnia 2017 r. - ostatecznie bilans otwarcia likwidacji 
został sporządzony w dniu 12 marca 2018 r. z datą jego obowiązywania na dzień 
1 grudnia 2017 r. Bilans otwarcia likwidacji został zatwierdzony159 przez Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników w dniu 25 maja 2018 r. Bilans ten, po stronie aktywów 
i pasywów zamykał się sumą bilansową w wysokości 10 025 014,47 zł, a wszystkie 
składniki kapitału własnego połączono w jeden kapitał podstawowy, który (po 
uwzględnieniu skumulowanej straty z lat ubiegłych w wysokości 79 145 036,81 zł) 
stanowił kwotę 9 071 963,19 zł. Z bilansu tego wynikało, że zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania Spółki wynosiły 953 051,28 zł, a należności krótkoterminowe 
wynosiły 514 524,50 zł (w tym 123 000,00 zł były to należności dochodzone na 
drodze sądowej) oraz, że Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kasie i na 
rachunkach bankowych w wysokości 9 410 882,08 zł, [3] ogłoszenie w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym (dalej: MSiG) o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji 
do dnia 22 grudnia 2017 r., co zostało zrealizowane160 w dniu 14 grudnia 2017161 r. 

Wezwano jednocześnie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 
trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia, [4] sporządzenie sprawozdania 
finansowego na dzień zakończenia działalności Spółki – dzień zamknięcia likwidacji 
w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. – co zostało wykonane w dniu 25 czerwca 
2018 r., kiedy to zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za okres od 
1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r162., [5] sporządzenie sprawozdania 
likwidatorów na dzień zakończenia działalności Spółki – dzień zamknięcia likwidacji 
w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., co zostało wykonane w dniu 25 czerwca 
2018 r., kiedy to likwidator przedłożył sprawozdanie163 z działalności Spółki za okres 

                                                      
156 Uchwałą nr 32/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Wrocławski Komitet Organizacyjny 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i otwarcia jej likwidacji.  
157 W okresie likwidacji Spółki funkcję tę pełniło kolejno dwóch likwidatorów.  
158 O którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500) 
w związku z art. 277 §1 ksh. 
159 Uchwałą nr 7/ZZW/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
bilansu otwarcia likwidacji.  
160 MSiG nr 242 (5379) poz. 46876.  
161 Zgodnie z art.5 §4 ksh.  
162 Zatwierdzone uchwałą nr 25/NZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.  
163 Zatwierdzone uchwałą nr 24/NZW/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie 
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od 1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r., [6] wykreślenie Spółki z KRS – wniosek 
w tej sprawie złożono do KRS w dniu 5 lipca 2018 r. Ostatecznie postanowieniem 
z dnia 30 listopada 2018 r.164 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.  

(dowody: akta kontroli spółki str. 1514-1552; 1555-1860, 9025-9026, 12752-12760) 

W księgach rachunkowych Urzędu wartość posiadanych przez Miasto udziałów 
w Spółce WKO traktowano jako długoterminowe aktywa finansowe i ujmowano 
w wartości nominalnej na przeznaczonym do tego koncie 031 Długoterminowe 
aktywa finansowe, przy czym wpłaty na poczet zwiększenia kapitału, które nie 
zostały zarejestrowane do dnia bilansowego oraz dopłaty zwrotne do kapitału Miasto 
klasyfikowało, jako inne długoterminowe aktywa finansowe. W bilansie wartości te 
były prezentowane w aktywach bilansu w poz. A.IV Długoterminowe aktywa 
finansowe z podziałem na: [1] poz. A.IV.1 - akcje i udziały165 oraz [2] poz. A.IV.3 – 
inne długoterminowe aktywa finansowe166. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. na 
koncie 031-300000000044 zaewidencjonowano kwotę w wysokości 68 217 000,0 zł, 
tj. kwotę w wysokości nominalnej wartości zarejestrowanych w KRS udziałów Spółki 
WKO, a na koncie 2022000400 zaewidencjonowano kwotę w wysokości 
20 000 000,0 zł – tj. niezarejestrowany w KRS kapitał Spółki WKO.  

Niemniej, wartość początkową udziałów Miasto aktualizowało na dzień bilansowy, 
na który było sporządzane sprawozdanie finansowe o zmiany wartości aktywów 
netto jednostki podporządkowanej, które nastąpiły w roku obrotowym (wynikające 
zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, jak i wszelkie inne zmiany, w tym 
wynikające z rozliczeń z Miastem, jako jednostką dominującą lub znaczącym 
inwestorem), tj. zgodnie z przyjętą w polityce rachunkowości metodą praw 
własności. Skutki wyceny metodą praw własności ewidencjonowano zbiorczo na 
koncie 031-00000000038. I tak, na dzień 31 grudnia 2017 r. w odniesieniu do Spółki 
WKO była to kwota ujemna w wysokości (-)78 985 533,54 zł167, a zatem wartość 
bilansowa udziałów Spółki WKO (tj. po uwzględnieniu wyceny rocznej dokonanej 
metodą prawa własności) wynosiła 9 231 466,46 zł. Jak wynika z tabeli nr 12 pn. 
Wykaz podmiotów, w których Miasto Wrocław posiada, co najmniej 20% udziałów 
w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym podmiotu zawartej 
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. taką wartość przedstawiono w bilansie Miasta 
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Wartość ta była równa kapitałom własnym 
Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Spółkę WKO.  

Niezależnie od powyższego z ewidencji księgowej Miasta (z konta 031-
3000000000044) wartość nominalną udziałów posiadanych przez Miasto w Spółce 
WKO w wysokości 88 217 000,0 zł wyksięgowano w korespondencji z kontem 800 w 
dniu 18 grudnia 2018 r., tj. w dniu, w którym wpłynęło do UMW ww. postanowienie 
Sądu o wykreśleniu Spółki z KRS.  

(dowody: akta kontroli str. 1296-1323, 1514-1544, 6923-6924, 6928-6989) 

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

Nie zostały wypełnione podstawowe uprawnienia właścicielskie dotyczące 
sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem przez likwidatora wstępnych czynności 

                                                                                                                                       
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 25 czerwca 
2018 r.  
164 Nr WR.VI NS-REJ.KRS/022674/18/638.  
165 Były one ewidencjonowane na koncie 031-300000000044. Ujmowano na nim wartość nominalną udziałów Spółki WKO 
zgodną z wartością udziałów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
166 Były one ewidencjonowane na koncie 202000400. Ujmowano na nim wpłaty na poczet zwiększenia kapitału, które nie 
zostały zarejestrowane do dnia bilansowego.  
167 W tym strata netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w wysokości 60 352 911,49 zł oraz strata z lat ubiegłych 
w wysokości 18 632 622,05 zł.  
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związanych z procesem likwidacji Spółki (tj. określonych w poz. 9 harmonogramu 
likwidacji Spółki - sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji – na dzień otwarcia 
likwidacji – w terminie do 15 grudnia 2017 r.). W toku kontroli stwierdzono, bowiem, 
że bilans otwarcia likwidacji Spółki WKO został sporządzony z opóźnieniem 
wynoszącym 87 dni zarówno w stosunku do terminu założonego w harmonogramie 
likwidacji Spółki, jak i w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 
ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe otwiera się na dzień 
rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości – w ciągu 15 dni od zaistnienia tych 
zdarzeń.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że nadzór nad działalnością likwidatora Spółki 
sprawowało na bieżąco Biuro Nadzoru Właścicielskiego UMW zgodnie 
z zarządzeniem nr 3428/16 Prezydenta z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad 
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem 
Gminy Wrocław. Podkreślił, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego nie stwierdziło 
nieprawidłowości i uchybień oraz nie wnosiło zastrzeżeń do działalności likwidatora 
Spółki WKO. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta bilans otwarcia nie został sporządzony 
z opóźnieniem. Był sporządzony na dzień 1 grudnia 2017 r. i podlegał badaniu przez 
biegłego rewidenta, a ostateczna wersja po naniesieniu wszelkich korekt została 
podpisana 12 marca 2018 r.  

NIK wskazuje, że kwestię terminu sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki 
szczegółowo rozstrzyga ustawa o rachunkowości, a przekroczenie ustawowego 
terminu na dokonanie tej czynności świadczy o nierzetelnym sprawowaniu nadzoru 
nad likwidatorem Spółki w powyższym zakresie.  

(dowody: akta kontroli str. 1514-1516, 1546, 9025-9026) 

Podjęte przez Gminę działania doprowadziły do zorganizowania i przeprowadzenia 
we Wrocławiu w dniach 20-30 lipca 2017 r. Światowych Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich – The World Games 2017, a tym samym do realizacji zobowiązań 
wynikających z umowy zawartej z The International World Games Association. 
Organizacja Igrzysk wymagała podjęcia licznych przedsięwzięć, w których 
realizację, oprócz powołanego w tym celu podmiotu – Wrocławskiego Komitetu 
Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., zaangażowane 
były również komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także jednostki 
organizacyjne Gminy Wrocław. Podejmując decyzję o ubieganiu się o przyznanie 
prawa do organizacji Igrzysk zakładano przede wszystkim, że przeprowadzenie tej 
imprezy będzie promowało Miasto w Polsce i na świecie oraz przyczyni się do 
promocji kultury fizycznej i nowych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców 
Wrocławia. Niemniej decyzja ta nie została poprzedzona należytym rozpoznaniem 
potencjału Igrzysk jako wydarzenia, w oparciu o które powyższe założenia miały być 
realizowane. Bez tego nie można było racjonalnie zakładać wymiernych korzyści 
płynących z przeprowadzenia tej imprezy, a tym samym wydatkowania środków 
publicznych na organizację Igrzysk. Okoliczność ta miała o tyle doniosłe znaczenie, 
że na mocy ww. umowy z IWGA zasadnicze ryzyka związane z organizacją Igrzysk, 
w tym w aspekcie sfinansowania tej imprezy, spoczęły na Gminie Wrocław. Ponadto 
w zawiązku z zaakceptowaniem jej postanowień przez Gminę już w 2011 r., 
w późniejszym okresie pozycja negocjacyjna Gminy wobec IWGA, w zakresie 
zmiany jej treści, była niekorzystna. 

Na potrzeby organizacji Igrzysk Gmina przeprowadziła działania inwestycyjne, 
w wyniku których dokonano renowacji Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, 
wybudowano krytą pływalnię i przebudowano pływalnię letnią przy ul. Wejherowskiej 
we Wrocławiu oraz wybudowano kompleks torów do sportów wrotkarskich w rejonie 
Parku Tysiąclecia. Obiekty te zostały wykorzystane na potrzeby organizacji 
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zawodów sportowych w ramach Igrzysk. W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK 
stwierdziła nieprawidłowości dotyczące m.in.:  

[1] niezapewnienia efektywnych mechanizmów nadzoru nad wykorzystaniem przez 
Spółkę WCT Spartan środków w wysokości 3,5 mln zł związanych z organizacją 
Igrzysk, przekazywanych przez Gminę Wrocław; [2] niedokonania oceny zasadności 
wniosku WCT Spartan o wniesienie dopłaty do kapitału Spółki w kwocie 2,5 mln zł, 
czym naruszono § 5 pkt 1 zarządzenia nr 4715/08; [3] nieuwzględnienia, w dacie 
zawarcia umowy z IWGA, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta planowanych 
wydatków związanych z przygotowaniem Igrzysk; [4] niepodjęcia skutecznych 
działań mających na celu funkcjonowanie WKO na podstawie zatwierdzonych 
wieloletnich planów finansowych i wieloletnich planów działalności, wbrew 
wymogowi zawartemu w §14 aktu założycielskiego tej Spółki; [5] sfinansowania 
przez Gminę Wrocław kosztów opracowania projektu perspektywicznego remontu 
Trybuny Wschodniej Stadionu Olimpijskiego w kwocie 1,1 mln tys. zł, pomimo 
niezałożenia prac objętych tym projektem do realizacji; [6] nieuregulowania przez 
Gminę Wrocław w formie pisemnej wzajemnych rozliczeń z drugim właścicielem 
kanału deszczowego oraz zasad korzystania przez Gminę z wyremontowanej przez 
nią infrastruktury kanału deszczowego, będącego tylko w części własnością Gminy. 

NIK sformułowała także uwagi dotyczące m.in.: [1] zawarcia w umowie na 
organizację Igrzysk wymogu korzystania przez Gminę z usług wskazanego partnera 
IWGA, co w znacznej mierze ograniczyło Gminie możliwość decydowania o tym, na 
czyją rzecz będą przekazane środki publiczne z tego tytułu i budziło jej wątpliwości 
co do trybu zawarcia umowy z tym partnerem, w szczególności w zakresie 
stosowania ustawy Pzp; [2] posługiwania się przez Gminę do 2015 r. znakiem 
słowno-graficznym „The World Games 2017 Wrocław”, pomimo że znak ten nie był 
zarejestrowany, co mogło mieć wpływ na efektywność promocji Miasta w związku 
z organizacją Igrzysk; [3] dokonania formalnego podziału zadań i kompetencji 
jednostek organizacyjnych w związku z przygotowaniem Igrzysk po upływie 3,5 roku 
od zawarcia umowy z IWGA; [4] zawarcia w umowie dotacji celowej przyznającej 
Gminie dofinasowanie w kwocie 5 mln zł na renowację Stadionu Olimpijskiego, 
zobowiązania Gminy do świadczenia usług promocyjnych na rzecz Województwa 
Dolnośląskiego postanowień charakterystycznych dla tzw. umów sponsoringowych; 
[5] niezakończenia II etapu budowy kompleksu torów wrotkarskich w rejonie Parku 
Tysiąclecia, co wpływa na dostępność tego kompleksu, a także na komfort jego 
użytkowania.  

2. Efektywność wykorzystania obiektów sportowych objętych 
inwestycjami/przedsięwzięciami, w związku z realizacją The World 
Games 2017 w trakcie, jak i po zakończeniu Igrzysk 

2.1. Prezydent Wrocławia nie przedłożył w toku kontroli materiałów wskazujących na 
opracowanie w Urzędzie uregulowań organizacyjnych, procedur itp. związanych 
z nadzorem nad obiektami sportowymi wykorzystywanymi podczas Igrzysk zarówno 
w trakcie tej imprezy, jak i po jej zakończeniu. Sekretarz Miasta wskazał, że nadzór 
nad obiektami wykonywany był przez jednostki i spółki miejskie – obiekty 
wybudowane/zmodernizowane na potrzeby Igrzysk podlegały nadzorowi ze strony 
osób kierujących wskazanymi podmiotami. Sekretarz dodał również, że Prezydent 
Wrocławia pełni rolę zwierzchnika dyrektorów jednostek miejskich oraz rolę 
przedstawiciela właściciela spółek, jakim jest Gmina Wrocław.  

Zgodnie z Regulaminem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu do zadań 
Dyrektora Departamentu należał m.in. nadzór nad miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi, w tym MCS. Ponadto zakres kompetencji Biura Sportu i Rekreacji, 
funkcjonującego w ramach ww. Departamentu, obejmował: [1] współpracę 

Opis stanu 
faktycznego 
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i koordynację działań dotyczących właściwego funkcjonowania MCS, 
[2] sporządzanie planu budżetu i planu wydatków z zakresu kultury fizycznej i sportu 
oraz nadzoru nad jego realizacją, [3] sporządzanie bieżących planów wydatków 
i dochodów miejskich jednostek sportu i rekreacji, [4] współpracę z innymi 
komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi 
przy realizacji kluczowych zadań, w tym inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych 
do organizacji The World Games 2017. Ponadto zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu do zadań Biura Sportu i Rekreacji należała koordynacja 
działań po organizacji Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World 
Games 2017 we Wrocławiu. 

(dowody: akta kontroli str. 5, 2669) 

2.1.1. W związku z Igrzyskami przeprowadzone zostały trzy inwestycje obejmujące 
swym zakresem: 

− renowację Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, 

− budowę i przebudowę kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej we 
Wrocławiu, 

− budowę kompleksu torów do sportów wrotkarskich w rejonie Parku Tysiąclecia 
we Wrocławiu. 

Uregulowania wpływające na zakres i sposób wykorzystania kompleksu basenów 
oraz kompleksu torów do sportów wrotkarskich zostały zawarte w podpisanych 
przez Gminę Wrocław umowach o dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, budowy tych obiektów. Zgodnie z postanowieniami tych umów 
Gmina zobowiązała się m.in. do zachowania trwałości zadań inwestycyjnych (10 lat 
w przypadku kompleksu torów do sportów wrotkarskich oraz 20 lat w przypadku 
krytej pływalni), polegającej na utrzymaniu funkcji sportowych obiektu, a także 
zobowiązaniu, że bez zgody Ministra Gmina nie będzie wynajmować 
i wydzierżawiać tego obiektu w sposób ograniczający jego funkcjonalność sportową, 
a także bez zgody Ministra nie może zbywać lub obciążać obiektu sportowego 
w sposób uniemożliwiający, bądź utrudniający korzystanie z niego w celach 
sportowych.  

Ponadto zgodnie z postanowieniami przywołanych umów Gmina została 
zobowiązana do zawarcia na okres co najmniej 10 lat (w przypadku torów 
wrotkarskich) oraz 20 lat (w przypadku krytej pływalni olimpijskiej) umowy lub 
porozumienia z polskim związkiem sportowym (lub związkami sportowymi) 
rekomendującymi realizację zadania inwestycyjnego, zawierających 
w szczególności: [a] zasady udostępniania obiektu danemu związkowi sportowemu, 
[b] potwierdzenie preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie kosztów 
własnych, na których dany związek będzie korzystał z obiektu, [c] szczegółowy 
zakres szkolenia centralnego i wzajemne zobowiązania w zakresie jego realizacji. 
W myśl postanowień ww. umów za naruszenie przywołanych wymogów 
dotyczących trwałości zadania inwestycyjnego oraz niewywiązania się z obowiązku 
zawarcia umowy przewidziano możliwość (dot. kompleksu torów wrotkarskich) lub 
obowiązek (dot. krytej pływalni) zapłaty kar umownych. W przypadku niezawarcia 
umowy lub porozumienia z polskimi związkiem sportowym, albo odstąpienia od 
umowy lub porozumienia z przyczyn leżących po stronie Gminy Wrocław, 
zobowiązana ona została na mocy postanowień umownych do zapłaty kary 
umownej. 

We wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu torów wrotkarskich wskazano 
m.in.: Grupami docelowymi będą użytkownicy indywidualni – mieszkańcy miasta 
i regionu oraz profesjonalni zawodnicy sportów wrotkarskich (…) Dzięki szerokiej 
dostępności oraz organizowanym akcjom edukacyjnym będzie doskonałym 
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miejscem do promocji aktywności fizycznej. Zasady dostępu/sposób użytkowania: 
Uliczny tor wrotkarski w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym i bezpłatnym. 
Dzięki oświetleniu korzystać będzie można z niego zarówno w ciągu dnia, jak 
i w godzinach wieczornych. Ze względu na zainteresowanie związków sportowych 
oraz innych organizacji związanych z treningami oraz organizacją zawodów 
w dyscyplinie wrotkarstwa, a także potrzebę odpowiedniej konserwacji 
Wnioskodawca zamierza wprowadzić ograniczone zasady dostępu do toru do jazdy 
szybkiej. Szczegółowe zasady zawierał będzie regulamin obiektu. Natomiast 
w przypadku dofinansowania na budowę krytej pływalni olimpijskiej wskazano m.in.: 
Obiekt będzie dawał możliwość stworzenia miejsca kształcenia specjalistów, 
szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży, przygotowań olimpijskich, jak również 
będzie ważnym elementem infrastruktury regionu, służącym do upowszechniania 
sportu jako istotnego czynnika profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa 
i dającym dostęp do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społeczeństwa, 
w formach odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom 
każdego uczestnika, jak również wyspecjalizowanych form treningu dla dyscyplin 
indywidualnych i sportów zespołowych oraz pełniący szeroko rozumianą funkcję 
rehabilitacyjną.  

(dowody: akta kontroli str. 3788-3815, 3931-3957) 
Po realizacji Igrzysk zarząd obiektami, które były objęte inwestycjami sprawowały 
następujące podmioty: 

− MCS – w odniesieniu do Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu (decyzja 
Prezydenta Wrocławia o oddaniu w trwały zarząd168),  

− WCT Spartan – w odniesieniu do: [1] kompleksu torów do sportów 
wrotkarskich169 oraz [2] kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej we 
Wrocławiu170.  

2.1.2.Przed Igrzyskami zrealizowany został wyłącznie pierwszy etap inwestycji 
polegającej na budowie kompleksu torów do sportów wrotkarskich. Wprowadzenie 
etapowania tej inwestycji wynikało z ograniczonych możliwości finansowych – 
wskaźnikowy kosztorys inwestycji był wyższy niż środki, jakie zostały zabezpieczone 
w budżecie Miasta na realizację przedsięwzięcia. Do realizacji w ramach drugiego 
etapu pozostała m.in. budowa budynku administracyjno-socjalnego, sztucznego 
oświetlenia torów, wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej. Zgodnie z decyzją 
w przedmiocie pozwolenia na użytkowania obiektu, wydaną przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia, termin na realizację tych 
prac upływał pierwotnie w dniu 31 grudnia 2018 r. Na wniosek Gminy termin ten 
został następnie wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Do zakończenia kontroli 
realizacja drugiego etapu inwestycji nie została uwzględniona w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta. Jak wskazał Sekretarz Miasta wynikało to z braku 
wystarczających środków finansowych w budżecie na realizację tego zadania. 

We wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu torów wrotkarskich wskazano 
m.in.: Grupami docelowymi będą użytkownicy indywidualni – mieszkańcy miasta 
i regionu oraz profesjonalni zawodnicy sportów wrotkarskich (…) Dzięki szerokiej 
dostępności oraz organizowanym akcjom edukacyjnym będzie doskonałym 
miejscem do promocji aktywności fizycznej. Zasady dostępu/sposób użytkowania: 
Uliczny tor wrotkarski w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym i bezpłatnym. 
Dzięki oświetleniu korzystać będzie można z niego zarówno w ciągu dnia, jak 

                                                      
168 Nr 29/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (znak WNK-R.6844.47.2012.IG). 
169 Umowa użyczenia zawarta przez Gminę Wrocław (Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocław) z WCT Spartan w dniu 14 sierpnia 
2017 r. (Nr DZZ.422.72.2017.4.AN). 
170 Umowy użytkowania: [1] z dnia 8 lutego 2013 r. (Rep. A nr 350/2013); [2] z dnia 8 stycznia 2015 r. (Rep. A nr 54/2015); [3] z 
dnia 31 stycznia 2018 r. (Rep. A Nr 8422/2018). 
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i w godzinach wieczornych. Ze względu na zainteresowanie związków sportowych 
oraz innych organizacji związanych z treningami oraz organizacją zawodów 
w dyscyplinie wrotkarstwa, a także potrzebę odpowiedniej konserwacji 
Wnioskodawca zamierza wprowadzić ograniczone zasady dostępu do toru do jazdy 
szybkiej. Szczegółowe zasady zawierał będzie regulamin obiektu. Natomiast 
w przypadku dofinansowania na budowę krytej pływalni olimpijskiej wskazano m.in.: 
Obiekt będzie dawał możliwość stworzenia miejsca kształcenia specjalistów, 
szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży, przygotowań olimpijskich, jak również 
będzie ważnym elementem infrastruktury regionu, służącym do upowszechniania 
sportu jako istotnego czynnika profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa 
i dającym dostęp do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społeczeństwa, 
w formach odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom 
każdego uczestnika, jak również wyspecjalizowanych form treningu dla dyscyplin 
indywidualnych i sportów zespołowych oraz pełniący szeroko rozumianą funkcję 
rehabilitacyjną. 

Kompleks torów do sportów wrotkarskich na podstawie umowy użyczenia z dnia 
14 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 
(jednostką budżetową Gminy Wrocław) został przekazany WCT Spartan, przy czym 
faktycznie WCT Spartan sprawowało zarząd tym obiektem (m.in. pobierało pożytki, 
tj. osiągało przychody z tytułu odpłatnego udostępniania tego obiektu). 

Wspomniana umowa została pierwotnie zawarta na okres od dnia 1 września 2017 
r. do dnia 31 grudnia 2017 r., następnie na podstawie ośmiu aneksów okres jej 
obowiązywania był systematycznie wydłużany, tj. odpowiednio do dnia: [1] 28 lutego 
2018 r., [2] 31 maja 2018 r., [3] 31 października 2018 r., [4] 31 marca 2019 r., 
[5] 30 września 2019 r.,[6] 30 listopada 2019 r., [7] 31 grudnia 2019 r., [8] 29 lutego 
2020 r.171 

Wyjaśniając przyjęte rozwiązanie w powyższym zakresie w kontekście sprawowania 
zarządu tym obiektem Sekretarz Miasta wskazał, m.in., że Tor wrotkarski został 
wybudowany na terenie działki (…) zarządzanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Stąd, niejako z automatu przyjęto, że do czasu ostatecznego przekazania Toru we 
władanie spółce miejskiej WCT Spartan Sp. z o.o., sprawy związane z Torem 
w imieniu Gminy Wrocław, będzie prowadził Zarząd Zieleni Miejskiej. Sekretarz 
dodał również, że Obiekt „Tor wrotkarski” znajduje się na terenie „Parku 
Tysiąclecia”, który jest w trwałym zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 
Miejskimi obiektami sportowymi zarządzają Młodzieżowe Centrum Sportu i WCT 
Spartan Sp. z o.o. z racji swojego doświadczenia w udostępnianiu obiektów 
sportowych podpisało umowę użyczenia Toru wrotkarskiego, które określa zakres 
praw i obowiązków w odniesieniu do obiektu. Z powodu ograniczonych środków 
finansowych został wykonany I etap inwestycji. Celem na najbliższe lata jest 
kontynuacja budowy inwestycji poprzez realizację II etapu, szkolenie, w dłuższej 
perspektywie czasu, młodzieży w zakresie uprawiania sportów jazdy szybkiej na 
rolkach, propagowanie sportu do tej pory mało popularnego we Wrocławiu 
i wykorzystania istniejącego obiektu. Sekretarz Miasta dodał również, że umowa 
użyczenia zawarta pomiędzy ZZM a WCT Spartan ma obowiązywać do czasu 
podpisania ostatecznej umowy przejęcia/użyczenia/dzierżawy (stąd jej przedłużanie 
aneksami terminowymi), pomiędzy Gminą Wrocław a WCT Spartan.  

Po przeprowadzeniu Igrzysk rozpatrzone zostały następujące wnioski Zarządu WCT 
Spartan o przyznanie środków finansowych (w zakresie dotyczącym obiektów 
wybudowanych w związku z TWG 2017):  

                                                      
171 Odpowiednio aneksy : Nr 1z dnia 28 grudnia 2017 r.; Nr 2 z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 3 z dnia 15 maja; Nr 4 z dnia 
12 października 2018 r. ;Nr z dnia 18 marca 2019 r.; Nr 6 z dnia 30 września 2019 r.; Nr 7 z dnia 29 listopada 2019 r. oraz 
Nr 8 z dnia 31 grudnia 2019 r.  
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1) Uchwała nr 8/IV/17 Zarządu WCT Spartan z dnia 20 lipca 2017 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300,0 tys. zł (w uzasadnieniu do 
uchwały wskazano na ponoszone przez Spółkę dodatkowe koszty funkcjonowania 
krytej pływalni zlokalizowanej przy ul. Wejherowskiej oraz dodatkowych nakładów na 
prowadzenie Centrum Edukacyjnego „Humanitarium. Ogrody Doświadczeń”). 
Prezes wskazał, że na pokrycie ujemnego wyniku krytej pływalni planowano 
przeznaczyć kwotę ok. 200,0 tys. zł.  

Wniosek Spółki został uwzględniony przez Zgromadzenie Wspólników172.  

2) Uchwała nr 9/IV/17 Zarządu WCT Spartan z dnia 22 sierpnia 2017 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 000,0 tys. zł (pozyskane środki 
planowano przeznaczyć na oświetlenie kompleksu torów wrotkarskich 
zlokalizowanych przy ul. Sukielickiej, budowę budynku administracyjno-socjalnego 
oraz instalację lodowiska demontowalnego). Przedmiotową uchwałą Spółka złożyła 
wniosek w celu uwzględnienia go w projekcie planu finansowo-rzeczowego Biura 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia na rok 2018 r.  

Wniosek Spółki nie został uwzględniony. Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta Wnioski 
spółek składane w sierpniu każdego roku dotyczą prognozy wstępnego 
zapotrzebowania na wydatki majątkowe budżetu na rok przyszły. Na ich podstawie 
nie wszczyna się procedury równoznacznej z przyznaniem tych środków. 
O konstrukcji budżetu (w tym planu wydatków majątkowych) decyduje wiele 
czynników wynikających między innymi z konieczności realizacji zadań uznanych za 
priorytetowe. Głównym ograniczeniem rzutującym na plan rzeczowy Biura Nadzoru 
Właścicielskiego UMW są możliwości finansowe Gminy, a nie składane przez Spółki 
zapotrzebowanie na podwyższenie kapitałów. 

3) Uchwała nr 12/IV/17 Zarządu WCT Spartan z dnia 4 grudnia 2017 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 235,0 tys. zł (pozyskane środki miały 
zostać wykorzystane w związku z ponoszeniem znacznych, dodatkowych kosztów 
związanych z działalnością krytej pływalni).  

Wniosek Spółki został uwzględniony przez Zgromadzenie Wspólników173.  

4)  Uchwała nr 10/IV/18 Zarządu WCT Spartan z dnia 8 czerwca 2018 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 740,0 tys. zł (pozyskane środki miały 
zostać wykorzystane w związku z ponoszeniem znacznych, dodatkowych kosztów 
związanych z działalnością krytej pływalni).  

Wniosek Spółki nie został uwzględniony. 

5) Uchwała nr 11/IV/18 Zarządu WCT Spartan z dnia 24 września 2018 r. 
dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 420,0 tys. zł (pozyskane 
środki miały zostać wykorzystane w związku z ponoszeniem znacznych, 
dodatkowych kosztów związanych z działalnością krytej pływalni). Przedmiotowa 
uchwała uchylała uchwałę Zarządu Spółki nr 10/IV/18 z dnia 8 czerwca 2018 r.).  

Wniosek Spółki został uwzględniony w dniu 9 października 2018 r. przez 
Zgromadzenie Wspólników174. 

6) Uchwała nr 5/V/19 Zarządu WCT Spartan z dnia 23 maja 2019 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 000,0 tys. zł (pozyskane środki miały 
zostać przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji w obrębie kompleksu torów do 
sportów wrotkarskich, obejmujących: montaż oświetlenia terenu, budowę budynku 

                                                      
172 Uchwała nr 14/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę 300 000,00 zł z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
173 Uchwała nr 16/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę 235 000,00 zł z dnia 22 grudnia 2017 r. 
174 Uchwała nr 17/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę 420 000,00 zł z dnia 9 października 2018 r. 
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socjalnego, budowę lodowiska zadaszonego, budowę boisk do piłki plażowej oraz 
budowę skateparku)175. 

Wniosek Spółki został uwzględniony w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Zgromadzenie 
Wspólników176. 

Spółka otrzymała w dniu 26 czerwca 2019 r. (data wpływu na rachunek Spółki) 
środki w kwocie 2 000,0 tys. zł na realizację inwestycji na terenie kompleksu 
sportów wrotkarskich.  

W dniu 23 maja 2019 r. WCT Spółka wystąpiła do Gminy Wrocław także o: 
[1] zawarcie umowy użytkowania nieruchomości, na której zlokalizowany jest m.in. 
kompleks torów do sportów wrotkarskich, oraz [2] wyrażenie zgody na 
dysponowanie tą nieruchomością do celów inwestycyjnych. Gmina wydała WCT 
Spartan wyłącznie zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele projektowe 
w związku z planowaną inwestycją. W okresie objętym kontrolą nie doszło jednak do 
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości.  

Gmina Wrocław zawarła w dniu 30 czerwca 2017 r. z Polskim Związkiem Sportów 
Wrotkarskich Porozumienie w sprawie udostepnienia torów do sportów wrotkarskich 
na potrzeby PZSW (dalej także: porozumienie z PZSW). Porozumienie to zostało 
zawarte na okres 10 lat, przy czym w jego postanowieniach Gmina zadeklarowała 
udostępnienie obiektu dla celów prowadzenia działalności sportowej przez Związek, 
na preferencyjnych warunkach odpłatności na poziomie kosztów własnych (§ 4 
ust. 1). Ponadto w porozumieniu z PZSW ustalono, że Szczegółowy program 
korzystania z Torów wrotkarskich, program organizacji zajęć treningowych oraz plan 
i warunki wykorzystania obiektów sportowych z zapleczem zlokalizowanym na 
„Torach Wrotkarskich” (budynek administracyjno-socjalny), Strony będą ustalać 
każdorazowo w umowie o udostępnienie obiektu sportowego na dany rok 
kalendarzowy, a umowy te miały być zawieranie corocznie do dnia 10 marca – 
stosownie do potrzeb PZSW i własnych możliwości Gminy. Z ustaleń kontroli 
wynika, że w okresie objętym kontrolą takie umowy nie były zawierane. 

Przed uwzględnieniem w cenniku Spółki kwoty odpłatności za korzystanie z toru do 
jazdy szybkiej pracownicy PZSW zwracali się do Spółki z pytaniem o możliwość 
korzystania z obiektu przez dwie zawodniczki kadry narodowej mieszkające we 
Wrocławiu. W dniu 11 czerwca 2018 r. PZSW otrzymał informację od kierownika 
działu marketingu Spółki, że koszt wynajęcia toru to 600 zł za godzinę natomiast dla 
kubów zrzeszonych w PZSW - Spółka oferowała 50% upustu (300 zł za godzinę). 
W ocenie PZSW stawka ta była nierynkowa. Następnie zgodnie z cennikiem177 
usług WCT Spartan wprowadzonym z dniem 1 września 2018 r. koszt wynajmu toru 
do jazdy szybkiej wynosił 400 zł za godzinę, a dla klubów zrzeszonych w PZSW 150 
zł za godzinę. Następnie od 10 maja 2019 r. stawka za godzinę korzystania z toru 
do jazdy szybkiej na cele komercyjne ustalona została w kwocie 300,00 zł netto, 
a dla klubów sportowych zrzeszonych w PZSW ustalono odpłatność w wysokości 
10% ceny regularnej, tj. poziom odpłatności ustalono w kwocie 30,00 zł netto za 
godzinę. Spółka nie uzyskała w 2019 r. wpływów z tego tytułu. 

Pismem z dnia 26 czerwca 2018 r. dwie zawodniczki kadry narodowej zwróciły się 
do Prezydenta Wrocławia z prośbą o pomoc w umożliwieniu treningów na torze do 
jazdy szybkiej, z uwagi na to, że dotychczasowy kontakt z zarządcą obiektu (WCT 
Spartan) nie skutkował ustaleniem odpłatności na akceptowalnym poziomie 

                                                      
175 Powyższa uchwała została poprzedzona wnioskiem Zarządu WCT Spartan z dnia 16 sierpnia 2018 r. (L. dz. 
WCT/3256/2018) dotyczącym zamieszczenia w planie rzeczowo-finansowym Biura Nadzoru Właścicielskiego na 2019 r. kwoty 
2 mln zł (poprzez podwyższenie kapitału zakładowego) celem realizacji inwestycji dotyczącej kompleksu torów wrotkarskich. 
Wniosek został uwzględniony w projekcie budżetu na 2019 r. 
176 Uchwała nr 10/19 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
o kwotę 2 000 000,00 zł z dnia 14 czerwca 2019 r. 
177 Wprowadzonym na podstawie zarządzenia nr 14/2018 z dnia 24 września 2018 r. 
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(przekazany cennik ustalał odpłatność na poziomie 600 zł za godzinę, natomiast dla 
zawodników klubów zrzeszonych w PZSW – 300 zł). W przesłanej do Zawodniczek 
odpowiedzi178 Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji wskazał m.in., że tor znajduje się 
w zarządzie spółki prawa handlowego, która cennik udostępniania swoich obiektów 
sportowych kształtuje na podstawie wskaźników finansowych, przede wszystkim 
uwzględniając koszty ich utrzymania, a także że Pomimo takiego stanu rzeczy mogę 
ze swej strony zadeklarować wystosowanie oficjalnego pisma do WCT Spartan sp. 
z o.o. z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i zastosowanie możliwie dużych 
bonifikat dla Klubu, które Panie reprezentują. 

Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji wyjaśnił, że podjął (…) deklarowane w piśmie 
z dnia 4 lipca 2018 r. działania, wynikiem czego było wprowadzenie przez spółkę 
WCT Spartan sp. z o.o., w porozumieniu z Polskim Związkiem Sportów 
Wrotkarskich, rozwiązań umożliwiających korzystanie z toru wrotkarskiego 
pojedynczym zawodnikom na preferencyjnych warunkach bez konieczności 
ponoszenia pełnej odpłatności za wynajem całego toru (…). 

Prezes PZSW poinformował w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ukształtowane 
zostały warunki odpłatności za korzystanie przez PZSW, kluby lub zawodników 
PZSW, wskazał, że Polski Związek Sportów Wrotkarskich nigdy nie otrzymał 
formalnie takich informacji. Jedyne informacje dostawaliśmy od Spółki „Spartan” po 
naszych zapytaniach. Nasze prośby o umożliwienie zawodnikom kadry treningów 
pozostały bez odpowiedzi. Następnie Prezes PZSW wskazał179, że w przedmiocie 
korzystania z toru odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biura Sportu Urzędu oraz 
przedstawicielem WCT Spartan oraz, że Umowa nie została podpisana, ale 
dostaliśmy obietnicę, że warunki korzystania z toru dla klubów i zawodników ulegną 
drastycznej zmianie(…). Pomimo powyższego Prezes następnie poinformował180, że 
Związek nie zawarł umowy, o której mowa w Porozumieniu, które Gmina Wrocław 
podpisała z PSZW, dodał przy tym, że Dostawaliśmy nieoficjalne informacje o tym, 
że ceny mają zostać obniżone, natomiast nie dostaliśmy żadnego zaktualizowanego 
cennika.  

(7726, 7728, 7741-7743)  

Prezes PZSW poinformował również m.in., że intencją Związku było zorganizowanie 
w 2018 r. Ulicznych Mistrzostw Polski. Wydarzenie to nie doszło do jednak skutku, 
gdyż Związek zrezygnował z jego organizacji ze względu na utrudniony kontakt 
z WCT Spartan. Dodał przy tym, że Miasto Wrocław nie poinformowało nas, kto 
zarządza obiektem, a gdy już takie informacje uzyskaliśmy nie było woli współpracy 
ze strony Zarządcy. 

Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe ulicznej zostały natomiast przeprowadzone 
w czerwcu 2019 r. na terenie kompleksu torów wrotkarskich. Wydarzenie zostało 
zorganizowanie wspólnie przez Gminę Wrocław, PZSW oraz WCT Spartan. Gmina 
Wrocław udzieliła PZSW dotacji w kwocie 10,0 tys. zł na organizację tego 
wydarzenia181.  

(dowody: akta kontroli str. 7000, 7006- 7008,7022, 7026, 7726, 7728, 7741-7743, 9707-9710) 

Po zakończeniu renowacji Stadion Olimpijski był wykorzystywany przede wszystkim 
na potrzeby rozgrywania zawodów oraz przeprowadzania treningów w dwóch 
dyscyplinach, które były uwzględnione w programie TWG 2017 – tj. futbol 
amerykański i żużel. W latach 2017-2019 na Stadionie oprócz Igrzysk, odbywały się 
również inne imprezy o międzynarodowej randze182. Obiekt ten był oddany w trwały 

                                                      
178 Pismo z dnia 4 lipca 2018 r., znak BSR-AB.426.13.2018. 
179 Pismo z dnia 8 maja 2019 r. (l.dz.93/PZSW/2018). 
180 Pismo z 5 września 2019 r. (l.dz.187/PZSW/2018). 
181 Umowa D/BSR/19A/95/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r  
182 M.in. Finał Mistrzostwa Świata par na żużlu (8-9 czerwca 2018 r.), Zawody z cyklu Grand Prix na żużlu (3 sierpnia 2019 r.). 
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zarząd MCS – podmiotowi działającemu w formie samorządowej jednostki 
budżetowej. Ponoszone przez MCS wydatki związane z zarządzaniem obiektem 
przewyższały corocznie w latach 2017-2019 wpływy z tego tytułu (odpowiednio 
o kwotę: 1 961,7 tys. zł w 2017 r., 2 204,0 tys. zł w 2018 r. oraz 2 532,1 tys. zł 
w 2019 r.). Ponadto w ramach podpisanych przez MCS umów z klubami sportowymi 
Centrum zobowiązywało się w zamian za otrzymane wynagrodzenie świadczyć 
usługi na rzecz klubów. W zakresie świadczonych na rzecz klubów usług 
technicznych i teletechnicznych MCS w latach 2018-2019 zlecało ich realizację 
podmiotowi zewnętrznemu i z tego tytułu MCS poniosło wydatki. W przypadku 
zawodów żużlowych w 2019 r. wydatek MCS na zapewnienia tych usług na 
jednostkowy mecz żużlowy był wyższy od wpływów otrzymywanych od klubu 
żużlowego. Ponadto w zawartych z klubami umowach MCS ustaliło, że wszelkie 
przychody związane z realizacją imprez/zawodów (m.in. ze sprzedaży biletów, od 
sponsorów, wpływy z transmisji telewizyjnej) przypadają klubom sportowym. 
Wiceprezydent Wrocławia wyjaśnił, że Nie prowadzono weryfikacji prawidłowości 
ustalenia przez Młodzieżowe Centrum Sportu stawek za udostępnianie Stadionu 
Olimpijskiego na rzecz Panthers Wrocław Sp. z o.o. oraz Wrocławskiego 
Towarzystwa Sportowego S.A., ponieważ nie było takiej potrzeby, z uwagi na fakt, iż 
stawki zostały ustalone na takim poziomie w pełni świadomie w celu realizacji 
polityki i zadań własnych Gminy Wrocław oraz stwarzaniu warunków, w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Wiceprezydent nie wskazał 
również by udostępnianie Stadionu Olimpijskiego było przedmiotem uregulowań 
wewnętrznych.  

W wydawanych w formie zarządzenia Prezydenta Wrocławia cennikach 
udostępniania obiektów sportowych MCS obowiązujących w okresie od 
zakończeniach renowacji Stadionu Olimpijskiego do dnia 6 lutego 2020 r. nie 
odniesiono się do stawek za udostępnienie tego obiektu183. Odniesienie takie było 
natomiast zawarte w zarządzeniu Nr 11809/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 
29 sierpnia 2014 r., które zostało uchylone w trakcie renowacji Stadionu 
Olimpijskiego. W dniu 6 lutego 2020 r. Prezydent Wrocławia wydał zarządzenie Nr 
2494/20 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu 
Wrocław184, w którym ustalono stawki za udostępnienie Stadionu Olimpijskiego (lub 
jego części). Wysokość poszczególnych stawek opłat uzależniono od 
przynależności do jednej z trzech grup cenowych (ustalonej w oparciu o kategorię 
podmiotową oraz kategorię przedmiotową) i ukształtowane zostały następująco: za 
wynajem [1] na imprezę do 1000 os. /trybuna zachodnia/ - stawka podstawowa185 
30 000 zł netto (stawka po zniżkach dla: Grupy 1 – 3 500 zł, Grupy 2 – 15 000 zł), 
[2] na imprezę powyżej 1000 os. – 40 000 zł netto (Grupa 1 – 12 000 zł, Grupa 2 – 
25 000 zł), [3] toru żużlowego na trening – 1 000 zł netto (Grupa 1 – 250 zł, Grupa 2 
– 600 zł), [4] płyty głównej na trening – 400 zł netto (Grupa 1 – 100 zł, Grupa 2 – 
250 zł). (Załącznik, Cennik udostępnienia obiektów sportowych zarządzanych przez 
MCS Wrocław, pkt A. Obiekty, ppkt 9.1-9.4).  

(dowody: akta kontroli str. 11161, 13064-13091) 

Kryta pływalnia oraz baseny rekreacyjne przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu 
udostępniane były indywidualnym użytkownikom na potrzeby sportowo-rekreacyjne. 

                                                      
183 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław: [1] Nr 4939/16 z dnia 22 lipca 2016 r. (obowiązujące od 
dnia 1 września 2016 r.), [2] Nr 849/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 maja 2019 
r.). 
184 Zarządzenie to uchylało Zarządzenie nr 849/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania cen 
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu 
Wrocław. 
185 Dla 3 grupy. 
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Ponadto kryta pływalnia była wykorzystywana również do prowadzenia szkolenia 
sportowego oraz organizacji zawodów pływackich. 

Zawarte przez WI w imieniu Gminy Wrocław umowy na realizowanie inwestycji na 
TWG 2017 zawierały postanowienia obligujące wykonawców do zapłaty kar 
umownych m.in. w sytuacji nieterminowego usuwania usterek, a za każdy dzień 
zwłoki ustalono w umowie wysokość kary w kwocie odpowiadającej 0,005% 
zatwierdzonych kwot kontraktowych, co odpowiadało za każdy dzień zwłoki karze 
umownej w kwocie: [1] 6,1 tys. zł w przypadku Stadionu Olimpijskiego, [2] 2,3 tys. zł 
w przypadku krytej pływalni, [3] 1,1 tys. w przypadku odkrytej pływalni oraz [4] 0,3 
tys. zł w przypadku budowy kompleksu torów do sportów wrotkarskich. 

W przypadku Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu występowały przypadki 
nieusuwania oraz nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę renowacji 
tego obiektu, natomiast w przypadku kompleksu basenów w oparciu o sporządzaną 
dokumentację utrudnionym było ustalenie w jakiej dacie były usuwane usterki. 

W odpowiedzi na pytanie jakie działania nadzorcze podejmowano w Urzędzie 
względem WI w zakresie prawidłowości postępowania tego podmiotu w powyższym 
zakresie Wiceprezydent Wrocławia wskazał, że Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. 
z o.o. (spółka WI) w trakcie spotkań i rozmów, na roboczo informowała 
o prowadzonych czynnościach związanych z obsługą gwarancyjną Stadionu 
Olimpijskiego, w tym o występujących usterkach na obiekcie. Informowała, że 
zdecydowana większość zgłoszeń jest realizowana w terminie. Na spotkaniu 
monitoringowym 21 października 2019 r. spółka WI podsumowała swoje działanie 
w tej sprawie i wyjaśniła, że każdorazowo po stwierdzeniu opóźnień w wykonaniu 
robót naprawczych, spółka WI interweniowała do Wykonawcy wyznaczając kolejne 
terminy usunięcia usterek. Ostatecznie dla robót, dla których nie udało się 
wyegzekwować naprawy, spółka WI wystosowała wezwanie do wykonania 
z informacją, że w przypadku niewykonania napraw, prace te zostaną zlecone 
wykonawcy zastępczemu i zapłacone z zabezpieczenia wykonania robót. Wobec 
braku reakcji ze strony Wykonawcy spółka WI powiadomiła o podjęciu działań 
mających na celu usunięcie usterek przez inny podmiot. Spółka WI poinformowała, 
że aktualnie trwają prace przygotowawcze (opracowanie opisów przedmiotu 
zamówienia) do ogłoszenia przetargu na wykonawcę, który usunie usterki. W opinii 
Departamentu Infrastruktury i Transportu UMW działania podejmowane przez 
spółkę WI były prawidłowe. 

(dowody: akta kontroli str. 9844-9845, 11161-11162) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 6 lutego 2020 r. obowiązywały 
zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie ustalania cen i opłat za korzystanie 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez MCS 
(Nr 4939/16 z dnia 22 lipca 2016 r. – obowiązujące od dnia 1 września 2016 r. oraz 
Nr 849/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. – obowiązujące od dnia 1 maja 2019 r.), które 
były nierzetelne w zakresie związanym z nieustaleniem stawki za udostępnienie 
Stadionu Olimpijskiego lub jego części. Stawki w tym zakresie ustalał Dyrektor MCS 
w zawieranych umowach. Nieustalenie stawek za udostępnienie Stadionu 
Olimpijskiego przez Prezydenta było działaniem nierzetelnym oraz stanowiło także 
naruszenie 30 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 50 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którymi do zadań Prezydenta należy gospodarowanie mieniem 
komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 3), a obowiązkiem osób uczestniczących 
w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy 
wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona (art. 50 
ust. 1). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wiceprezydent Wrocławia wyjaśnił, że Nie prowadzono weryfikacji prawidłowości 
ustalenia przez Młodzieżowe Centrum Sportu stawek za udostępnianie Stadionu 
Olimpijskiego na rzecz Panthers Wrocław Sp. z o.o. oraz Wrocławskiego 
Towarzystwa Sportowego S.A., ponieważ nie było takiej potrzeby, z uwagi na fakt, iż 
stawki zostały ustalone na takim poziomie w pełni świadomie w celu realizacji 
polityki i zadań własnych Gminy Wrocław oraz stwarzaniu warunków, w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu”.  

W ocenie NIK uregulowanie powyższego było uzasadnione w związku z tym, że 
Stadion Olimpijski był jednym z obiektów, w odniesieniu do których MCS 
sprawowało trwały zarząd. Ponadto określenie stawek najmu tego obiektu było 
niezbędne jeszcze przed zakończeniem renowacji tego obiektu, gdyż MCS na 
końcowym etapie inwestycji zawarł co najmniej jedną umowę w przedmiocie 
udostępniania stadionu na potrzeby imprez masowych (obejmującą okres po 
zakończeniu renowacji obiektu). Ponadto wspieranie sportu, a także realizacja 
polityki i zadań własnych Gminy powinno być prowadzone w korelacji z innymi 
ustawowymi obowiązkami, w szczególności nakładającymi wymóg zachowania 
szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym, co 
w ocenie NIK powinno mieć odzwierciedlenie także w zakresie ustalenia wysokości 
stawek pobieranych za udostępnianie obiektu, w tym na potrzeby prowadzonej 
działalności gospodarczej i organizacji komercyjnych wydarzeń. NIK wskazuje przy 
tym, że brakujące stawki zostały ustalone od 6 lutego 2020 r. w drodze zarządzenia 
Prezydenta Wrocławia.  

(dowody: akta kontroli str. 9843-9844, 11161, 13064-13091) 

2. Pomimo wiedzy o nieterminowym usuwaniu usterek (w tym ich nieusuwaniu) 
przez wykonawcę renowacji Stadionu Olimpijskiego oraz o niewystępowaniu WI do 
wykonawcy Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu z wezwaniami do zapłaty kar 
umownych przysługujących Gminie Wrocław z tego tytułu, w Urzędzie nie podjęto 
działań mających na celu pozyskanie tych kar umownych przez Gminę Wrocław od 
wykonawcy, co było nierzetelne. 

Wiceprezydent Wrocławia wyjaśnił m.in. że Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. 
z o.o. (…) każdorazowo po stwierdzeniu opóźnień w wykonaniu robót naprawczych, 
(…) interweniowała do Wykonawcy wyznaczając kolejne terminy usunięcia usterek. 
Ostatecznie dla robót, dla których nie udało się wyegzekwować naprawy, spółka WI 
wystosowała wezwanie do wykonania z informacją, że w przypadku niewykonania 
napraw, prace te zostaną zlecone wykonawcy zastępczemu i zapłacone 
z zabezpieczenia wykonania robót. Wobec braku reakcji ze strony Wykonawcy 
spółka WI powiadomiła o podjęciu działań mających na celu usunięcie usterek przez 
inny podmiot. Spółka WI poinformowała, że aktualnie trwają prace przygotowawcze 
(opracowanie opisów przedmiotu zamówienia) do ogłoszenia przetargu na 
wykonawcę, który usunie usterki. W opinii Departamentu Infrastruktury i Transportu 
UMW działania podejmowane przez spółkę WI były prawidłowe. 

NIK wskazuje, że wobec uregulowań umownych oraz przepisów prawa, 
nieprawidłowe było uznanie jako wystarczających działań Spółki ukierunkowanych 
wyłącznie na usunięcie usterek, których naprawy nie przeprowadził wykonawca. 
Zgodnie z zawartą przez WI w imieniu Gminy Wrocław umową z wykonawcą 
w zaistniałym stanie faktycznym Gminie Wrocław należne były określone w umowie 
kary umowne. Na podkreślenie zasługuje, że zgodnie z art. 42 ust. 5 ustawy 
o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do 
ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter 
cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych 
czynności zmierzających do wykonania zobowiązania. Tym samym, jeśli WI, 
występująca w omawianej sytuacji jako pełnomocnik Gminy Wrocław, nie 
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podejmowała czynności mających na celu uzyskanie od wykonawcy kar umownych 
(stanowiących w omawianych przypadkach należność Gminy Wrocław), wymagane 
było w ramach działań nadzorczych sprawowanych nad ww. spółką w Urzędzie 
podjęcie działań obligujących spółkę do realizacji tych czynności. Niepodjęcie 
omawianych działań świadczy o nierzetelnym sprawowaniu nadzoru nad spółką 
w powyższym zakresie. 

Sekretarz Miasta w odniesieniu do problemu naliczania kar na Stadionie Olimpijskim 
wyjaśnił m.in., że (…) wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie został 
skierowany przeciwko Wykonawcy w sprawie dochodzenia należności o zapłatę 
kary umownej za nieterminowe usunięcie usterek. Na dzisiaj w związku z tym 
faktem została pozyskana kwota 524 700,00 zł z gwarancji zabezpieczającej 
należyte wykonanie umowy”. Sekretarz Miasta wskazał również, że stwierdzane 
usterki nie miały dotkliwego charakteru i nie wpływały na użytkowanie obiektu, a tę 
okoliczność Gmina jest zobowiązana uwzględnić. Wyjaśnił także, że przedmiotowa 
sprawa jest przedmiotem analizy formalno-prawnej, a w orzecznictwie sądowym 
wyrażony został „(…) pogląd, według którego jeśli umowa nie zawiera limitu kar, czy 
też terminu do jakiego mogą być naliczane, to nie kształtuje prawidłowej podstawy 
do naliczenia kary. A zatem może okazać się wątpliwe ich naliczenie”. Z kolei 
w związku z usuwaniem usterek w zakresie zadania dotyczącego kompleksu 
basenów przy ul. Wejherowskiej Sekretarz Wyjaśnił, że zespół WI sp. z o.o. „hołduje 
kodeksowej zasadzie, że celem kary umownej jest naprawienie szkody wynikłej 
z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 
niepieniężnego, a kara winna wyłącznie kompensować negatywne konsekwencje 
wynikające z uchybienia realizacji obowiązków umownych, chyba że Wykonawca 
takiego naprawienia szkody dokona samodzielnie, oraz że kara nie może być 
źródłem zysku lub w inny spowodować uzyskania nadmiernego 
odszkodowania”. Sekretarz dodał również, że w siedmiodniowym terminie 
Wykonawca przystępował do usuwania zasadnych usterek. 

NIK wskazuje, że obowiązkiem jednostki sektora finansów publicznych jest podjęcie 
działań zmierzających do ustalenia i dochodzenie należnych jej wierzytelności, bez 
z względu na to że obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość np. zawarcia 
ugody lub miarkowania wysokości kar umownych.  

(dowody: akta kontroli str. 9844-9845, 11161-11162) 

3. W porozumieniu zawartym z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich nie 
uregulowano w pełni kwestii, które powinno ono zawierać, określonych w § 5 ust. 8 
umowy z dnia 21 października 2015 r. zawartej przez Gminę ze Skarbem Państwa – 
Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu torów 
wrotkarskich. Zgodnie z ww. postanowieniem umownym Gmina Wrocław była 
zobowiązana do zawarcia na co najmniej 10 lat, umowy lub porozumienia z polskim 
związkiem sportowym rekomendującym zadanie inwestycyjne do realizacji, 
zawierających w szczególności: a) zasady udostępniania obiektu danemu związkowi 
sportowemu, b) potwierdzenie preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie 
kosztów własnych, na których dany związek będzie korzystał z obiektu, c) 
szczegółowy zakres szkolenia centralnego i wzajemne zobowiązania w zakresie 
jego realizacji.  

Gmina Wrocław zawarła co prawda porozumienie z PZSW, a w § 3 ust. 2 jego treści 
postanowiono, że Szczegółowy program korzystania z „Torów Wrotkarskich”, 
program organizacji zajęć treningowych oraz plan i warunki wykorzystania obiektów 
sportowych z zapleczem zlokalizowanym na „Torach Wrotkarskich” (budynek 
administracyjno-socjalny), Strony będą ustalać każdorazowo w umowie 
o udostępnienie obiektu sportowego na dany rok kalendarzowy. W okresie objętym 
kontrolą umowy takie nie były jednak zawierane. 
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Sekretarz Miasta wyjaśnił, że Polski Związek Sportów Wrotkarskich nie występował 
o zawieranie corocznych umów (zgodnie z zawartym porozumieniem Związek 
zobowiązany był do końca stycznia określić swoje potrzeby w zakresie korzystania 
z toru).  

W ocenie NIK, do realizacji wymogów wynikających z umowy dotacji niezbędne było 
zawieranie corocznych umów wymaganych zgodnie z przywołanym porozumieniem. 
Na podkreślenie zasługuje, że to Gmina Wrocław (a nie związek sportowy) była 
stroną umowy dotacji i powinna realizować w pełni jej postanowienia, a brak 
występowania przez PZSW z wnioskiem o zawarcie corocznych umów nie 
uzasadniał możliwości uznania, że Gmina nie jest zobowiązana do podejmowania 
działań zmierzających do faktycznej realizacji porozumienia, tym bardziej, że brak 
zawarcia porozumienia sankcjonowany był w umowie dotacji obowiązkiem zapłaty 
kary umownej.  

(dowody: akta kontroli str. 3799- 3815, 6098-6099,13092-13094) 

2.2. Realizacja programu dziedzictwa wydarzeń sportowych (Legacy) po TWG 2017 

We wniosku aplikacyjnym o zorganizowanie TWG 2017 we Wrocławiu wskazywano 
osiągnięcie celów związanych z dziedzictwem186 (Legacy). Dotyczyły one m.in.: 
[1] stworzenia marki Wrocławia, jako najbardziej sportowego miasta w Polsce, 
[2] inspirowania mieszkańców Wrocławia, aby wybrali sport jako formę rozwoju 
i spędzania wolnego czasu, [3] zwiększenia partycypacji dzieci i młodzieży 
w sporcie, [4] promowania i wspierania lokalnych przedsiębiorców, demonstrowania, 
że Wrocław jest otwartym i przyjaznym miejscem do zamieszkania, odwiedzenia 
oraz dla biznesu. Pomysł na dziedzictwo TWG 2017 opierał się także na wizji 
Miasta, której wyrazem było: wierzymy, że Igrzyska TWG 2017 we Wrocławiu 
zostawią po sobie zdrowsze, tętniące życiem miasto, którego mieszkańcy będą 
w pełni cieszyć się z zalet sportu i zdrowszego trybu życia. Współpracując ściśle 
z podmiotami miejskimi odciśniemy trwały ślad na mieszkańcach Wrocławia, którego 
efekty wykraczały będą daleko poza 10 dni zawodów.  

(dowody: akta kontroli str. 654-1176) 

Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta, w latach 2013-2017 Miasto wspierało 
i upowszechniało działania związane z realizacją dziedzictwa TWG 2017 we 
Wrocławiu w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 oraz 19a u.d.p.p.w. powierzając 
realizację zadań publicznych podmiotom niepublicznym realizującym cele społeczne 
w ramach programów187 współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami 
pozarządowymi, a także w trybie art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie188 oraz uchwały nr LXII/1586/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
4 września 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Wrocław189. I tak w latach 2013-2017 w ramach 
ogłaszanych otwartych konkursów ofert, jak i z pominięciem190 otwartego konkursu 
na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, Miasto przyznało 
dotacje w łącznej wysokości 17 862, 5 tys. zł na rzecz klubów i stowarzyszeń 

                                                      
186 „Dziedzictwo” według Słownika języka polskiego, to ogół wartości przekazywanych lub otrzymanych od przodków bądź 
przeszłych pokoleń.  
187 Tj.: [1] Wieloletni program współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017 przyjęty 
uchwałą nr XLII/981/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy 
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017 (w szczególności §4 ust. 2 pkt 12 lit. j, na mocy, 
którego wspierano działania mającego na celu przygotowanie Wrocławia, jako Miasta Gospodarza Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich World Games 2017) oraz [2] Program Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 
przyjęty uchwałą nr XXXI/635/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie Programu Współpracy 
Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. (w szczególności § 4 ust. 2 pkt 13 li. j, na mocy, którego 
wspierano działania mające na celu realizację Igrzysk Sportów Nieolimpijskich World Games 2017 we Wrocławiu)  
188 Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.  
189 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r., poz. 3880.  
190 Tj. w trybie określonym w art. 19a u.d.p.p.w.  

Opis stanu 
faktycznego 
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sportowych działających m.in.191 w ramach nieolimpijskich dyscyplin sportowych 
takich jak: łucznictwo, bieg na orientację, karate WKF, akrobatyka sportowa, 
ergometr wioślarski, taniec sportowy, ju-jitsu, lacrosse, różne, gimnastyka 
artystyczna, żużel, fistball, kickboxing, futbol amerykański. W ramach tych dotacji 
w latach 2013-2017 wsparto m.in.: 10; 10; 16; 10 oraz 14 podmiotów realizujących 
kolejno: 16; 17; 24; 18 oraz 24 zadania w zakresie sportów nieolimpijskich, przy 
czym najpopularniejszymi192 nieolimpijskimi dyscyplinami sportu były: łucznictwo, 
bieg na orientację, karate WKF, akrobatyka sportowa, taniec sportowy. W latach 
2013-2017 żaden z ubiegających się o wsparcie podmiotów nie był zainteresowany 
dyscyplinami takimi jak: frisbee, squash, ratownictwo wodne, a podmioty 
reprezentujące takie dyscypliny jak: ju-jitsu, lacrose, fistball, kicboxing oraz futbol 
amerykański wsparcie w tych latach otrzymały tylko jeden raz, tj. odpowiednio 
w roku 2013, 2015 oraz w 2017 roku w przypadku trzech ostatnich wymienionych 
dyscyplin. Jako efekty realizacji tych zadań wskazywano m.in. popularyzację 
sportów nieolimpijskich i zdrowego trybu życia, a także zwiększenia wykorzystania 
obiektów sportowych. 

Po zakończeniu TWG 2017 w programach współpracy Miasta z organizacjami 
pozarządowymi w 2018 oraz w 2019 roku193 nie zawarto już postanowień 
dotyczących wspierania działań w zakresie związanym z TWG 2017. Bezpośrednich 
odwołań dotyczących wspierania nieolimpijskich dyscyplin sportowych oraz realizacji 
programu dziedzictwa (Legacy) brak było także zarówno w strategii rozwoju 
współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022194 oraz 
w wieloletnim Programie współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami 
pozarządowymi w latach 2018-2022195. Sekretarz Miasta wskazał, że działania te 
nie zostały literalnie wpisane w powyższych dokumentach, ponieważ mają one 
charakter ogólny, określający kierunki działań Gminy Wrocław w zakresie 
wspierania sportu i rekreacji, bez konkretyzowania i dzielenia na poszczególne 
dyscypliny sportu. Dodał także, że program dziedzictwa TWG 2017 w kolejnych 
latach będzie kontynuowany.  

Po zakończeniu TWG 2017, tj. w 2018 r. kontynuowano wspieranie powyższych 
działań na podobnych zasadach jak w latach 2013-2017, a projekty sportowe 
otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 3 727,0 tys. zł, przy czym wsparcie 
otrzymało m.in. 20 podmiotów realizujących 29 zadań w zakresie sportów 
nieolimpijskich, takich jak: łucznictwo, bieg na orientację, karate WKF, akrobatyka 
sportowa, ergometr wioślarski, taniec sportowy, lacrosse, różne, gimnastyka 
artystyczna, żużel, fistball, kickboxing, futbol amerykański, frisbee, squash, 
ratownictwo wodne. Żaden podmiot w tym okresie nie występował o wsparcie ju-
jitsu. 

(dowody: akta kontroli str. 6351-6388, 7166-7167, 7184-7190) 

Kontrolą objęto sześć196 dotacji przyznanych w latach 2017-2018 w trybie art. 27 
ust. 2 i art. 28 ustawy o sporcie oraz uchwały nr LXII/1586/14 Rady Miejskiej 
                                                      
191 Część z tych podmiotów prowadziła równocześnie działalność także w innych dyscyplinach sportowych, np. koszykówka, 
podnoszenie ciężarów, siatkówka, piłka ręczna, kajakarstwo.  
192 Biorąc pod uwagę fakt, iż podmioty działające w ramach tych dyscyplin otrzymały dotacje w każdym badanym roku z okresu 
2013-2017.  
193 Przyjętych: [1] uchwałą nr XLVII/1096/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. w sprawie Programu 
współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. oraz [2] uchwałą nr LIX/1376/18 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.  
194 Przyjętej uchwałą nr LI/1208/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie Strategii Rozwoju współpracy 
rozwoju Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. 
195 Przyjętym uchwałą nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wieloletniego 
Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018-2022.  
196 Udzielonych na podstawie umów nr: [1] BSR/US/10/2017 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział 
w rozgrywkach w futbolu amerykańskim w II, III i IV kwartale 2017 roku z dnia 31 marca 2017 roku; [2] BSR/US/15/2018 
o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach międzynarodowych w futbolu amerykańskim 
w I półroczu 2018 r. z dnia 13 kwietnia 2018 roku; [3] BSR/US/30/2018 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie 
w futbolu amerykańskim w IV kwartale 2018 roku z dnia 28 września 2018 roku; [4] BSR/US/01/2017 o dofinansowanie 
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Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław197, przy czym do kontroli 
wybrano dotacje, które wiązały się z wykorzystaniem zmodernizowanego obiektu na 
potrzeby TWG 2017, a ponadto na mocy ww. uchwały dotacje te mogły zostać 
przeznaczone na finansowanie i dofinansowanie pokrycia kosztów korzystania 
z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Wybrane dotacje udzielono 
dwóm podmiotom realizującym zadania w zakresie takich dyscyplin jak futbol 
amerykański oraz żużel na łączną kwotę 2 374,0 tys. zł, tj. stanowiącą 26,8% ogółu 
dotacji przyznanych w tym okresie. Wnioski w zakresie dotacji objętych kontrolą NIK 
zostały szerzej opisane w sekcji Ustalone nieprawidłowości.  

Wiceprezydent Wrocławia, wskazał, że program dziedzictwa TWG 2017 Miasto 
realizowało także poprzez m.in.: [1] nagrody i stypendia sportowe zgodnie z uchwałą 
nr XLVIII/1131/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
rodzajów wyróżnień i wysokości nagród oraz stypendiów za osiągnięte wyniki 
sportowe. I tak na mocy tej uchwały w 2017 roku wypłacono łącznie 162,0 tys. zł dla 
10 zawodników i sześciu trenerów za osiągnięcie I, II oraz III miejsca podczas TWG 
2017 w dyscyplinach takich jak: ju-jitsu, kicxboxing, pływanie i żużel198, [2] program 
bezpłatnego udostępniania szkolnych sal gimnastycznych organizacjom 
pozarządowym. I tak w latach 2013-2017, 39 wrocławskich szkół199 udostępniło, 
w wymiarze 151 godzin sale 12 podmiotom realizującym działania w takich 
dyscyplinach jak m.in.: gimnastyka, biegi na orientację, taniec towarzyski, futbol 
amerykański, ergometry, karate, [3] realizowanie zajęć sportowych z TWG 2017 
w szkołach z oddziałami sportowymi, [4] projekt biegi na orientację „Orientuj się we 
Wrocławiu”, w którym udział wzięło 54 szkół podstawowych oraz 22 gimnazja. 
Celem programu była promocja biegów na orientację. W ramach programu 
uczniowie mieli możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej tej dyscypliny, poznania 
oznaczeń poszczególnych symboli naniesionych na mapę oraz wystartowania 
w zawodach, [5] Wrocławski Szkolny Związek Sportowy w ramach kalendarza 
imprez sportowych. W latach 2017-2018 zorganizowano mistrzostwa Wrocławia 
w kręglach dla szkół podstawowych; [6] program „Mali wspaniali”. 

(dowody: akta kontroli str. 6351-6388, 7184-7190, 11235-12303) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Nie dochowano należytej rzetelności przy konstruowaniu kryteriów oceny sześciu 
poddanych kontroli ofert w ogłaszanych konkursach na realizację zadań z zakresu 
kultury fizycznej i sportu. I tak w toku kontroli NIK ustalono, że:  

[a] wyznaczone w treści § 5 Regulaminu podziału środków dla wrocławskich klubów 
występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych w najpopularniejszych 
dyscyplinach drużynowych w Polsce200 zasady oceny klubów i ich działalności oraz 
w treści ogłoszeń o konkursach (w pkt 16 ocena merytoryczna ofert) zasady oceny 
kryteriów wyboru ofert, poprzez przyznawanie przez członków komisji konkursowej 
dowolnej liczby punktów w skali od 0-100 w przypadku oceny klubów oraz od 0-50, 
w przypadku oceny ofert, dla określonych kryteriów, sprawiało, że zarówno zasady 
oceny klubów oraz oceny ofert, umożliwiały członkom komisji konkursowych ich 

                                                                                                                                       
realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach w żużlu w I półroczu 2017 roku z dnia 16 stycznia 2017 r.; 
[5] BSR/US/15/2017 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach w żużlu w II półroczu 2017 roku 
z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz [6] BSR/US/01/2018 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach 
w żużlu w I półroczu 2018 r. z dnia 15 stycznia 2018 r., 
197 Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3880 ze zm.  
198 Drużynowo.  
199 W tym szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz zespoły szkół.  
200 Stanowiący załącznik do zarządzenia nr 17/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu podziału środków dla wrocławskich klubów sportowych występujących w najwyższych klasach rozgrywkowych 
w najpopularniejszych dyscyplinach drużynowych w Polsce.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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ocenę w sposób uznaniowy. Ogłoszonym kryteriom przyporządkowano, bowiem 
jedynie skalę możliwych do przyznania punktów, a nie określono szczegółowych 
zasad przyznawania danej liczby punktów (tj., kiedy przysługuje dana liczba 
punktów, minimalna oraz maksymalna wartość punktów). Przy ocenie tych kryteriów 
brak było także uzasadnienia ilości przyznanych punktów, tj. od czego uzależniona 
była przyznana liczba punktów oraz stosowano niejednolite zasady oceny ofert, co 
mogło mieć wpływ na wyniki ogłoszonych konkursów, 

[b] zakres oceny merytorycznej ofert określony w treści trzech201 ogłoszeń 
o konkursach (pkt 16 ocena merytoryczna ofert) nie uwzględniał kryteriów 
związanych z wymogami obligatoryjnego złożenia sprawozdania finansowego 
(wskazane w pkt 12 załączniki obligatoryjne dotyczące oferenta), a dotyczących np. 
oceny kondycji (sytuacji) ekonomicznej (finansowej) podmiotów składających ofertę 
w ww. konkursach, w szczególności wywiązywania się z obowiązku uregulowania 
zobowiązań wobec innych podmiotów ze środków finansowych z dotacji, w tym 
zdolność tego podmiotu do spłaty zobowiązań lub wykorzystania dotacji zgodnie 
z jej przeznaczeniem, a więc oceny płynności finansowej podmiotów składających 
oferty. W efekcie komisja konkursowa pozytywnie oceniła ofertę202, (w tym 
przyznając maksymalną liczbę punktów przy ocenie kryterium możliwość realizacji 
zadania publicznego przez oferenta), złożoną przez jeden z klubów, który posiadał 
zaległości z tytułu podatków i wobec ZUS, (a więc zaległości publiczno-prawne), 
niewielkie środki finansowe w kasie i na rachunkach bankowych oraz wykazywał 
stratę netto w swojej działalności. Tym samym w 2017 r. udzielono wsparcia 
podmiotowi obarczonemu ryzykiem utraty płynności finansowej. Kontrola NIK 
wykazała, że powyższe ryzyko zmaterializowało się, gdyż klub ten, pomimo 
uzyskanej w 2017 r. dotacji, nie wywiązał się ze spłaty zobowiązań (15,7 tys. zł) na 
rzecz innej jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław w ustalonym terminie, które to 
płatności dotyczyły zadań realizowanych w ramach udzielonej dotacji zgodnie 
z zawartą umową z dnia 31 marca 2017 r., nr BSR/US/10/2017. Ostatecznie 
płatności zostały dokonane po zakończeniu realizacji zadania.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że wymóg złożenia sprawozdania finansowego 
wprowadzono do treści ogłoszenia wzorując się na ogłoszeniach konkursowych 
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i miał służyć przy ocenie 
formalnej. Sprawozdanie finansowe nie miało jednak wpływu na ocenę 
merytoryczną i przyznaną dotację,  

[c] system punktacji merytorycznej określony w treści wszystkich203 badanych 
ogłoszeń o konkursach nie zapewniał odpowiedniego, tj. wysokiego udziału 
kryterium dotyczącego spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu 
konkursowym i uchwale nr LXII/1586/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 września 
2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na 
terenie Gminy Wrocław z przedstawionym w ofercie. I tak, w przyjętych zasadach 
punktacji, ocena spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz 
w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem, 
stanowiła maksymalnie 10 na 100 możliwych do uzyskania pkt (10%). A zatem 
nawet pomimo braku zgodności oferty z celami, kryterium to nie zapewniało 
właściwej wagi kryterium celu, które powinno mieć pierwszorzędne (warunkujące 
możliwość ubiegania się i otrzymania dotacji) znaczenie ze względu 
na postanowienia art. 28 ustawy o sporcie, zgodnie z którym dotacja, o której mowa 
w ust. 1 tej ustawy ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 
27 ust. 2 tej ustawy. Tak przyjęty system punktacji w ocenie NIK powodował, że 
                                                      
201 Nr 03.03.2017r./BSR/10/2017, 16.12.2016r./BSR/01/2017 oraz 02.06.2017r./BSR/15/2017.  
202 Złożoną w konkursie nr 03.03.2017r./BSR/10/2017.  
203Nr.: [1] 03.0.3.2017r./BSR/10/2017; [2] 15.02.2018r./BSR/15/2018; [3] 31.08.2018r./BSR/30/2018; 
[4] 16.12.2016r./BSR/01/2017; [5] 02.06.2017r./BSR/15/2017 oraz [6] 15.12.2017r./BSR/01/2018. 
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dofinansowanie mogły otrzymać oferty podmiotów, które nie były zgodne z celami 
założonymi przez Gminę Wrocław do osiągnięcia.  

Wyjaśniając w tej sprawie Sekretarz Miasta wskazał, że zgodność oferty z celami 
jest zawsze głównym kryterium warunkującym możliwość ubiegania się 
o otrzymanie dotacji.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

2. Urząd przeprowadzając konkursy204 ofert w dniach 3 marca 2017 r., 15 lutego 
2018 r., 31 sierpnia 2018 r., 16 grudnia 2016 r., 2 czerwca 2017 r. oraz 15 grudnia 
2017 r. na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu, naruszył postanowienia 
§ 4 pkt 2 regulaminów i warunków tych konkursów, w ten sposób, że na stronie 
pierwszej wszystkich złożonych w tych konkursach ofert, nie odnotowano godziny 
ich wpływu do Biura Sportu i Rekreacji UMW (termin upływał o godz. 12). W efekcie 
tego nie było możliwe potwierdzenie, czy słusznie dopuszczono do udziału 
w konkursie złożone oferty oraz przyznano dofinansowanie ubiegającym się o nie 
podmiotom w łącznej kwocie 2 374,0 tys. zł, czy też powinny pozostać bez 
rozpatrzenia. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że oferty wpłynęły w terminie, przy czym 
składając wyjaśnienia nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej zaistnienie 
powyższych okoliczności, tj. ustalających godzinę wpływu dokumentów.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

3. W otwartym konkursie205, jednym ustalonych kryteriów oceny ofert wskazanym 
w treści ogłoszenia o konkursie w pkt 9, było: realizatorem zadania może być 
oferent, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania 
tzn. osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać obowiązkowo kwalifikację trenera 
z ważną licencją Ligi Futbolu Amerykańskiego. Kontrola NIK wykazała, że 
przedmiotowe kryterium ustalone zostało nierzetelnie, ponieważ nowo powstała Liga 
Futbolu Amerykańskiego wówczas, jak wskazał Sekretarz Miasta, nie 
licencjonowała trenerów. Wyjaśnił również, że z uwagi na stosowanie 
ujednoliconych zasad ogłoszeń konkursowych dla różnych dyscyplin sportowych 
wprowadzono ten zapis dla futbolu amerykańskiego. W ocenie NIK sformułowanie 
ww. kryterium było nierzetelne.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

4. Nieprawidłowo sprawowano nadzór nad realizacją umów206 zawartych z klubami 
na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu. W szczególności nie 
skorzystano z prawa do kontroli, przewidzianego w postanowieniach § 9 ww. umów, 
w tym zbadania dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykonywania zadania. Powyższe zaniechania przyczyniły się do nieustalenia kwoty 
dotacji podlegającej zwrotowi na łączną kwotę 19,2 tys. zł. I tak, np. w toku kontroli 
ustalono, że jeden z klubów naruszył postanowienia zawartych umów207, ponieważ 
przekroczył termin na wykorzystanie dotacji (odpowiednio o 35 i cztery dni licząc od 
dnia zakończenia realizacji zadań ustalonych w umowach z UMW). Zgodnie z § 11 
ust. 1 tych umów dotowany był bowiem zobowiązany do wykorzystania 
i wydatkowania przyznanych środków, nie później niż do dnia zakończenia realizacji 

                                                      
204Nr.: [1] 03.0.3.2017r./BSR/10/2017; [2] 15.02.2018r./BSR/15/2018; [3] 31.08.2018r./BSR/30/2018; 
[4] 16.12.2016r./BSR/01/2017; [5] 02.06.2017r./BSR/15/2017 oraz [6] 15.12.2017r./BSR/01/2018.  
205Nr 15.02.2018r./BSR/15/2018.  
206 Badaniem objęto umowy o nr: [1] BSR/US/10/2017 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział 
w rozgrywkach w futbolu amerykańskim w II, III i IV kwartale 2017 roku zawartą w dniu 31 marca 2017 roku, 
[2] BSR/US/15/2018 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach międzynarodowych w futbolu 
amerykańskim w I półroczu 2018 r. zawartą w dniu 13 kwietnia 2018 roku oraz [3] BSR/US/30/2018 o dofinansowanie realizacji 
zadania pn. Szkolenie w futbolu amerykańskim w IV kwartale 2018 roku zawartą w dniu 28 września 2018 roku, 
[4] BSR/US/01/2017 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach w żużlu w I półroczu 2017 roku 
zawartą w dniu 16 stycznia 2017 r., [5] BSR/US/15/2017 o dofinansowanie realizacji zadania pn. Szkolenie i udział 
w rozgrywkach w żużlu w II półroczu 2017 roku zawartą w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz [6] BSR/US/01/2018 o dofinansowanie 
realizacji zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach w żużlu w I półroczu 2018 r. zawartą w dniu 15 stycznia 2018 r.,  
207 Nr BSR/US/10/2017 z dnia 31 marca 2017 r. oraz BSR/US/30/2018 z dnia 28 września 2018 r.  
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zadań, tj. do dnia 30 listopada 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. Z ustaleń kontroli, 
wynika natomiast, że płatności za wykonane usługi najmu, uregulowano dopiero po 
zakończeniu realizacji zadania, tj. w dniach 4 stycznia 2018 r. oraz 4 stycznia 2019 
r. W przedłożonym do Biura Sportu i Rekreacji Urzędu sprawozdaniu końcowym, 
klub wykazał, że płatności na powyższe kwoty, zostały dokonane zgodnie 
z zawartymi umowami dotacji i w terminach w nich przewidzianych.  

Sekretarz Miasta wyjaśnił, że nie wnioskowano o przeprowadzenie kontroli 
u dotowanego z uwagi na ograniczone możliwości Wydziału Kontroli Urzędu i inne 
priorytety kierownictwa Urzędu w zakresie obszarów objętych kontrolą we 
wskazanych latach. Efektywność, rzetelność i jakość weryfikowano na podstawie 
sprawozdania i porównania z ofertą stanowiącą załącznik do umowy. Jak wyjaśnił 
Sekretarz najważniejszym elementem było potwierdzenie wykonania zadania 
poprzez liczne weryfikacje informacji ogólnodostępnych w Internecie, mediach, 
w tym społecznościowych. Jednocześnie w toku kontroli NIK podjęto działania 
wyjaśniające w tym zakresie.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

5. Nierzetelnie zweryfikowano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 
sprzyjającego rozwojowi sportu pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach w futbolu 
amerykańskim w II, III i IV kwartale 2017 r.208 i zatwierdzono je jako prawidłowe, 
dokonując rozliczenia dotacji w pełnej kwocie otrzymanej na realizację tych zadań 
(200,0 tys. zł), pomimo że sprawozdanie wypełnione było nieprawidłowo, zawierało 
błędy i odstępstwa od zawartej umowy. W ww. sprawozdaniu: [a] poinformowano 
Urząd Miejski Wrocławia o wykorzystaniu 100% kwoty przekazanej dotacji, tj. 200,0 
tys. zł. W części II sprawozdania z wykonania wydatków w pkt 4 Zestawienie faktur 
(rachunków) wykazano dokumenty księgowe, na podstawie których ze środków 
pochodzących z dotacji rozliczono ww. kwoty. W zestawieniu podwójnie ujęto 
dokumenty księgowe (dotyczące tej samej operacji gospodarczej i tej samej 
kwoty209), wskazano te same dokumenty na kwotę 29,4 tys. zł jako rozliczenie 
dotacji z Urzędem Miejskim Wrocławia, zamiast na kwotę 14,7 tys. zł.  

W wyjaśnieniach Sekretarz Miasta wskazał, że nie zaakceptowano wydatków 
w podwójnej wysokości. NIK wskazuje przy tym, że w toku kontroli NIK skierowano 
pismo do klubu o wyjaśnienie sytuacji. W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia nie 
zasługują na uwzględnienie, gdyż analiza dokumentów księgowych 
wyszczególnionych w przedmiotowym sprawozdaniu w ww. pozycjach 
jednoznacznie umożliwia identyfikację tych dowodów. Posiadają, bowiem ten sam 
opis, (w kolumnie numer dokumentu księgowego oraz nazwa kosztu), datę 
wystawienia i zapłaty, co czyni z nich w sprawozdaniu jeden dowód księgowy 
dokumentujący jedną operację gospodarczą, ale ujęty w nim podwójnie. W ocenie 
NIK, pozycje te, powinny być zakwestionowane do wyjaśnienia na etapie weryfikacji 
sprawozdania, czego nie uczyniono. Skutkiem powyższego było rozliczenie dotacji 
na kwotę 14,7 tys. zł wyższą, [b] wykazano w części II sprawozdania z wykonania 
wydatków w pkt 4 Zestawienie faktur (rachunków) w poz. 49 koszty transportu na 
mecz wyjazdowy w wysokości 8,6 tys. zł (nr dokumentu księgowego 10/03/17 z dnia 
27 marca 2017 r.), w sytuacji, gdy przedmiotowa umowa w tym zakresie, tj. nr 
BSR/US/10/2017 została zawarta w dniu 31 marca 2017 r. Zgodnie z § 2 pkt 1 tej 
umowy termin realizacji zadania został ustalony od dnia 31 marca 2017 r. Ponadto 
w § 3 pkt 5 wskazano, że dotujący przekazuje środki finansowe, o których mowa 

                                                      
208 Z dnia 31 stycznia 2018 r. określonego w umowie nr BSR/US/10/2017 zawartej w dniu 31 marca 2017 r.  
209 I tak wskazano: [1] w poz. 7 i 9 - nr dokumentu księgowego 001670/11/MCS/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. – wynajem 
boiska na treningi składu J, wynajem boiska na treningi składu B i J na kwotę 5,7 tys. zł (całość zapłacono ze środków dotacji), 
[2] w poz. 18 i 21 – rachunek do umowy – zlecenie J. Falvey trener koordynator z dnia 24 maja 2017 r. – wynagrodzenie za 
miesiąc maj – w kwocie 6,0 tys. zł, (przy czym ze środków dotacji zapłacono kwotę 4,5 tys. zł, [3] w poz. 19 i 22 – 
wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2017 r. – w kwocie 6,0 tys. zł, (przy czym ze środków dotacji zapłacono kwotę 4,5 tys. zł).  
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w ust. 1 w celu sfinansowania prac wykonywanych w związku z realizacją zadania 
oraz refinansowania wydatków poniesionych przez dotowanego w związku z tym 
zadaniem od dnia rozpoczęcia realizacji zadania wskazanego w §2 pkt 1 tej umowy, 
tj. od dnia 31 marca 2017r. Na skutek braku stosownej wnikliwości przy weryfikacji 
tych danych zatwierdzono odstępstwa od postanowień umów na kwotę 8,6 tys. zł 
i do rozliczenia wydatków na zadanie, przyjęto działania zrealizowane przed 
rozpoczęciem daty będącą rozpoczęciem realizacji zadania.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

6. Nierzetelnie zweryfikowano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania 
sprzyjającego rozwojowi sportu pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach 
międzynarodowych w futbolu amerykańskim w I półroczu 2018 r. 210 i zatwierdzono 
je, jako prawidłowe, dokonując rozliczenia dotacji w pełnej kwocie otrzymanej na 
realizację tych zadań (200,0 tys. zł), pomimo że sprawozdanie zawierało odstępstwa 
od zawartej umowy. W części II sprawozdania z wykonania wydatków w pkt 4 
Zestawienie faktur (rachunków) wykazano w poz. 26 koszty wynagrodzenia 
koordynatora defensywy zgodnie z fakturą nr F/125/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 
na kwotę 1,9 tys. zł, przy czym wydatek został poniesiony w dniu 11 kwietnia 2018 r. 
i sfinansowany z dotacji w wysokości 1,5 tys. zł. Ponadto w poz. 43 wskazał koszty 
wynajmu boiska do futbolu raz w tygodniu na treningi pod mecze międzynarodowe 
zgodnie z fakturą VAT nr 000104/04/MCS/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. na kwotę 
4,0 tys. zł, przy czym wydatek został poniesiony w dniu 11 kwietnia 2018 r. 
i sfinansowany z dotacji do wysokości 1,1 tys. zł. Zgodnie z § 2 pkt 1 zawartej 
umowy termin realizacji zadania został ustalony od dnia 13 kwietnia 2018 r. Ponadto 
w § 3 pkt 5 wskazano, że dotujący przekazuje środki finansowe, o których mowa 
w ust. 1 w celu sfinansowania prac wykonywanych w związku z realizacją zadania 
oraz refinansowania wydatków poniesionych przez dotowanego w związku z tym 
zadaniem od dnia rozpoczęcia realizacji zadania wskazanego w § 2 pkt 1 tej 
umowy, tj. od dnia 13 kwietnia 2018 r. Wyjaśniając w tej sprawie Sekretarz Miasta 
wskazał, że nie zaakceptowano wydatków sprzed realizacji zadania. NIK wskazuje 
przy tym, że w toku kontroli NIK skierowano pismo do klubu o wyjaśnienie sytuacji. 
Na skutek braku stosownej wnikliwości przy weryfikacji tych danych zatwierdzono 
odstępstwa od postanowień umów na kwotę 2,5 tys. zł i do rozliczenia wydatków na 
zadanie, przyjęto działania zrealizowane przed rozpoczęciem daty będącą 
rozpoczęciem realizacji zadania.  

(dowody: akta kontroli str. 11235-12303) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1. NIK zwraca uwagę, że na podstawie uchwały Nr LXII/1586/14 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu 
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wrocław, Gmina przyznała dwóm 
klubom sportowym dotację na prowadzenie szkolenia sportowego i udział 
w rozgrywkach w dyscyplinach żużel i futbol amerykański. Z przedłożonych w toku 
kontroli analiz sporządzonych w Urzędzie wynikało, że według ich autorów wsparcie 
klubów nie spełnia kryteriów pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE)211.  

Zdaniem Izby ze względu na specyfikę funkcjonowania każdego z tych podmiotów 
(niepozostających organizacyjnie i kapitałowo w strukturach Gminy Wrocław) 
i możliwe dalsze udzielanie wsparcia przez Gminę, sporządzane dokumenty 
powinny każdorazowo szczegółowo odnosić się do zindywidualizowanych 
uwarunkowań ich działalności, gdyż tylko takie podejście uprawdopodabniałoby 

                                                      
210 Z dnia 30 sierpnia 2018 r. określonego w umowie nr BSR/US/15/2018 zawartej w dniu 13 kwietnia 2018 r.  
211 Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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w wystarczającym stopniu, że analiza ta prowadzi do należycie umotywowanych 
wniosków. 

NIK zwraca uwagę, że nie można przy tym wykluczyć, że beneficjenci pomocy będą 
konkurowali z klubami sportowymi lub innymi podmiotami gospodarczymi z innych 
państw członkowskich UE. Stwierdzenie, czy proponowana pomoc jest zgodna 
z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – w szczególności, czy 
może mieć wpływ na wewnątrzunijną wymianę handlową - wymaga uzasadnienia 
wniosków płynących z przeprowadzenia analizy rynku właściwego odnoszących się 
do indywidualnie ustalonej sytuacji beneficjenta, która może być zmienna w czasie.  

(dowody: akta kontroli str. 9841-9842, 11159-11160, 11172-11174, 11235-12264) 
2. NIK zwraca uwagę, że Miasto podejmując decyzję o organizacji Igrzysk, założyło 
m.in. osiągnięcie celów w zakresie: stworzenia marki Wrocławia, jako najbardziej 
sportowego miasta w Polsce, demonstrowania, że Wrocław jest otwartym 
i przyjaznym miejscem do zamieszkania, odwiedzenia oraz dla biznesu. 

Przyjmując powyższe założenia nie odniesiono się bezpośrednio do sposobów 
sprawdzenia i zmierzenia pożądanych poziomów osiągnięcia tych celów. Nie 
określono też w jakim zakresie (oraz według jakich narzędzi i metod 
porównawczych) możliwe będzie określenie stopnia osiągnięcia przywołanych 
celów. W ocenie NIK trudno zatem jednoznacznie wnioskować, czy cele te zostały 
osiągnięte oraz w jakim zakresie i stopniu są pochodną organizacji Igrzysk. Wynika 
to głównie z ich dużego stopnia ogólności a także nieokreślenia zwymiarowanych 
efektów, które zamierzano osiągnąć za wydatkowane na organizację TWG 2017 
środki.  

Ponadto NIK wskazuje, że przestrzeganie zasad wydatkowania środków 
publicznych przy realizacji zadań ukierunkowanych m.in. na promocję nie jest 
możliwe bez wcześniejszego precyzyjnego określenia zwymiarowanych wskaźników 
realizacji tych działań. W przeciwnym razie miarodajna ocena skuteczności 
i efektywności zrealizowanych działań nie będzie możliwa.  

(dowody: akta kontroli str. 654-1176, 6351-6358, 7184-7190, 11235-12303)  

2.3. Po przeprowadzeniu TWG 2017 Spółka WKO wspólnie z IWGA zleciła 
opracowanie raportu z efektów przeprowadzenia Igrzysk212. Zgodnie z przywołanym 
dokumentem wartość ekwiwalentu reklamowego w Polsce, który uzyskała Gmina 
Wrocław, poprzez publikacje w telewizji, prasie oraz Internecie wyniosła 13 865,2 
tys. zł.  

Z wewnętrznej korespondencji Spółki WKO wynikało, że Spółka poza deklaracją 
IWGA oraz danych wykazanymi także w innym dokumencie, zawierającym dane na 
temat wydarzenia (The World Games 2017 Event Study), nie posiadała danych na 
temat zasięgu międzynarodowego, gdyż nie prowadzono monitoringu mediów 
międzynarodowych ze względu na koszt ok. 5 tys. euro za jeden rynek. Ponadto 
z korespondencji tej wynikało, że IWGA nie planowało badania rynku 
międzynarodowego. W dokumencie Final report (Końcowym raporcie z Igrzysk) 
wskazano, że zgodnie z wstępnymi danymi IWGA oglądalność TWG 2017 na 
świecie wyniosła 420 milionów widzów w 131 krajach. Natomiast wedle tego 
dokumentu w Polsce kontakt z relacją telewizyjną z Igrzysk miało 12 milionów 
widzów. Tymczasem zgodnie z drugim z przywołanych dokumentów dotyczącym 
efektów TWG 2017 opracowanym na zlecenie WKO i IWGA skumulowana liczba 
widzów Igrzysk w świecie wyniosła 94,2 mln widzów (w tym w Polsce 58,7 mln)213. 
Dyrektor ds. Finansów i Administracji z up. likwidatora WKO wyjaśnił, że z uwagi na 
celowy charakter Spółki oraz postawienie w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2017 r. 
                                                      
212 Opracowanie to zawierało 14 rozdziałów w tym m.in.: Organizacja, Finanse, Turystyka, Media, Sponsoring oraz Legacy 
(dziedzictwo). 
213 Dane te nie obejmowały pięciu nadawców. 
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nie powierzała badań w zakresie efektów medialnych i promocyjnych dla Wrocławia. 
Wiceprezydent Wrocławia poinformował, że Gmina Wrocław nie zlecała 
sporządzenia innych, niż przywołane powyżej opracowań w tym przedmiocie.  

Spółka wspólnie z IWGA zleciła sporządzenie opracowania pn. The World Games 
2017 Raport z badania opinii uczestników. Średnie oceny respondentów 
wskazywały na pozytywne wrażenia respondentów z uczestnictwa w The World 
Games 2017. W skali 1-5 w wybranych aspektach wydarzenie zostało ocenione 
następująco214:  

− ogólna jakość obiektów sportowych – 4,34 

− wartość artystyczna ceremonii otwarcia – 4,03 

− wartość artystyczna ceremonii zamknięcia – 3,48 

− atrakcyjność miasta – 4,60 

− skłonność do ponownej wizyty w mieście – 4,01 

− skłonność do polecenia miasta innym osobom – 4,50 

− ogólne wrażenia z uczestnictwa – 4,38. 

Niemniej wystąpiły również obszary, w których uczestnicy Igrzysk niżej oceniali ich 
jakość, bądź oceny te znacznie różniły się w poszczególnych kategoriach 
respondentów. Przykładowo sportowcy zakwaterowani na terenie kampusu 
akademickiego ocenili jakość zakwaterowania na poziomie 3,29 podczas gdy 
oficjalni goście (VIP), którzy byli zakwaterowani w hotelu pięciogwiazdkowym ocenili 
je na poziomie 4,76. 

(dowody: akta kontroli str. 310, 505-651, 2923-3194, 6163-6196)  

NIK zwraca uwagę, że dane wynikające z dokumentów w zakresie medialnej siły 
imprezy i jej oglądalności, w szczególności wynikające z dokumentu pn. Final report 
(Końcowy raport z Igrzysk) oraz opracowanym na zlecenie WKO i IWGA raporcie 
z efektów przeprowadzenia Igrzysk były rozbieżne w zakresie prezentowanej 
oglądalności Igrzysk. Stan ten uniemożliwia ostateczne stwierdzenie, w jakim 
stopniu dzięki transmisji telewizyjnej osiągnięte zostały zakładane rezultaty 
w zakresie promocji Miasta w związku z organizacją Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 310, 505-651, 2923-3194, 6163-6196) 

Wybudowane i zmodernizowane na potrzeby Igrzysk obiekty zostały wykorzystane 
zgodnie z założeniami na potrzeby rozegrania zawodów sportowych w ramach TWG 
2017. Po zakończeniu tego wydarzenia zarządzane były one przez MCS (Stadion 
Olimpijski) oraz WCT Spartan (kompleks basenów przy ul. Wejherowskiej oraz 
kompleks torów do sportów wrotkarskich) i służyły społeczności lokalnej. 
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m.in.: [1] braku rzetelnego 
nadzoru właścicielskiego nad WI sp. z o.o. w związku z niepodejmowaniem przez tę 
Spółkę działań mających na celu pozyskanie kar umownych przysługujących Gminie 
z tytułu nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę renowacji Stadionu 
Olimpijskiego; [2] nieustalenia w stosownych zarządzeniach Prezydenta Wrocławia 
obowiązujących w okresie od 1 września 2016 r. do 6 lutego 2020 r. stawek opłat za 
udostępnianie Stadionu Olimpijskiego lub jego części, pomimo że w przypadku 
innych obiektów zarządzanych przez MCS stawki były uregulowane w tych 
zarządzeniach; [3] nieuregulowania w porozumieniu zawartym z Polskim Związkiem 
Sportów Wrotkarskich w pełni kwestii, które powinno ono zawierać, określonych  
w § 5 ust. 8 umowy z dnia 21 października 2015 r. zawartej przez Gminę ze 
Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki; [4] niezapewnienia rzetelnych 
kryteriów oceny ofert w ogłaszanych konkursach na realizację zadań z zakresu 

                                                      
214 Średnie z ocen we wszystkich grupach badawczych według przyjętej metody badawczej. 
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kultury fizycznej i sportu, jak również nierzetelnej weryfikacji przedkładanych 
sprawozdań z wykorzystania dotacji przyznawanych klubom sportowym w latach 
2017-2018. NIK zwróciła również uwagę m.in. na: [1] nieokreślenie mierników 
pozwalających ocenić skuteczność i efektywność założonych celów promocyjnych 
związanych z organizacją Igrzysk, skutkiem czego nie jest możliwe jednoznaczne 
ustalenie czy efekty te zostały osiągnięte oraz w jakim zakresie i stopniu są 
pochodną organizacji TWG 2017; [2] potrzebę każdorazowego szczegółowego 
badania i dokumentowania zindywidualizowanych uwarunkowań działalności klubów 
sportowych, którym przyznawane są dotacje z budżetu Gminy Wrocław, pod kątem 
weryfikacji istnienia przesłanek wskazujących na udzielenie pomocy publicznej  
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli215, wnosi o: 

1. Zapewnienie efektywności mechanizmów nadzoru nad wykorzystaniem przez 
spółki komunalne środków przekazywanych przez Gminę Wrocław.  
2. Wzmocnienie nadzoru właścicielskiego na spółkami komunalnymi w zakresie 
spraw majątkowych, w szczególności w przedmiocie ustalania i dochodzenia 
przysługujących wierzytelności. 
3. Wzmocnienie nadzoru nad ustalaniem zakresu rzeczowego udzielanych 
zamówień publicznych w kontekście faktycznie planowanych lub realizowanych 
przez Gminę działań inwestycyjnych.  
4. Wzmocnienie nadzoru nad sposobem i efektywnością wykorzystania przez 
gminne jednostki organizacyjne obiektów sportowych wybudowanych lub 
wyremontowanych na The Word Games 2017. 
5. Zapewnienie stosowania rzetelnych kryteriów oceny ofert w ogłaszanych 
konkursach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w szczególności 
tak, aby realizacja celu publicznego z zakresu sportu, który Gmina zamierza 
osiągnąć, była kryterium nadrzędnym.  
6. Zapewnienie rzetelnej weryfikacji przedkładanych sprawozdań z wykorzystanych 
dotacji na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu, w szczególności 
z uwzględnieniem analizy dokumentów źródłowych.  
7. Zapewnienie aby WPF oraz plany finansowe komórek organizacyjnych Urzędu 
i gminnych jednostek organizacyjnych uwzględniały faktycznie przewidywane do 
realizacji zadania.  
8. Podjęcie działań mających na celu objęcie regulacją zawartego z Polskim 
Związkiem Sportów Wrotkarskich porozumienia wszystkich kwestii, które powinno 
ono zawierać, określonych w § 5 ust. 8 umowy z dnia 21 października 2015 r. 
zawartej przez Gminę ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki.  
9. Wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczne ustalanie  
i dochodzenie należnych Gminie środków wynikających z zawartych umów. 
10. Uregulowanie wzajemnych rozliczeń Gminy i Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu z tytułu naprawy kanału deszczowego odprowadzającego wody 
opadowe m.in. z terenów Stadionu Olimpijskiego oraz zasad korzystania przez 
Gminę z tej infrastruktury.  

                                                      
215 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 
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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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Wrocław, 30 kwietnia 2020 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura we Wrocławiu 

 p.o. Dyrektor 

Marcin Kaliński 

 

 

 

 
........................................................ 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

104 

  

  

 

 
 

 


