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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. Dominik Kosenda, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli nr LWR/215/2018 z dnia 8 października 2018 r., 

2. Jakub Mucha, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do przeprowadzenia kontroli nr LWR/198/2018 z dnia 17 września 2018 r.,  
nr LWR/103/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., nr LWR/166/2019 z dnia 16 września 
2019 r. oraz nr LWR10/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. 

3. Edward Klatka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LWR/147/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.  

 (dowody: akta kontroli str. 1-4, 2080-2087) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (dalej także „Spółka” lub „WCT 
Spartan”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Paweł Łosiński – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN 
Sp. z o.o. (dalej: „Prezes”) od 2 stycznia 2008 r. i nadal. 

(dowód: akta kontroli str.5-7, 205-206) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. zrealizowało powierzone 
zadania w zakresie dotyczącym organizacji The World Games 20172, w sposób 
umożliwiający przeprowadzenie w dniach 20-30 lipca 2017 r. Igrzysk na terenie 
zarządzanych obiektów. Realizowane przez Spółkę działania związane  
z organizacją Igrzysk obejmowały przede wszystkim przygotowanie oraz 
udostępnienie wytypowanych na potrzeby tego wydarzenia, a zarządzanych przez 
Spółkę, obiektów sportowych, co  przyczyniło się bezpośrednio do przeprowadzenia 
zawodów w sześciu dyscyplinach sportowych.  

Po zakończeniu Igrzysk kompleks pływalni przy ul. Wejherowskiej był 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. letnia pływalnia udostępniana była 
sezonowo i odpłatnie w szczególności dla społeczności lokalnej, natomiast kryta 
pływalnia była obiektem całorocznym i udostępniana była odpłatnie użytkownikom 
indywidualnym, klubom sportowym, Polskiemu Związkowi Pływackiemu, a także na 
potrzeby organizacji zawodów sportowych przez podmioty trzecie. W przypadku 
kompleksu torów wrotkarskich3 przy ul. Sukielickiej Spółka udostępniała nieodpłatnie 
użytkownikom indywidualnym tor do jazdy ulicznej, co było zgodne z założoną 
koncepcją dostępności tej części obiektu w celu popularyzacji aktywności fizycznej, 
jako formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Wrocławia. NIK wskazuje 
jednak, że na komfort, dostępności i skalę użytkowania tego toru ma wpływ 
niezakończenie całej inwestycji. Pomimo zakładanego terminu realizacji II jej etapu 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszej kontroli zastosowano opisową ocenę ogólną. 
2 Dalej: TWG 2017 lub Igrzyska. 
3 Obiekt ten został przekazany w faktyczne użytkownie Spółce w dniu 31 sierpnia 2017 r., tj. po zakończeniu TWG 2017. 
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do końca 2018 r., nadal nie został on zrealizowany. Tym samym obiekt ten nie 
został wyposażony w oświetlenie czy też stałe zaplecze szatniowo-sanitarne.  
Z kolei w przypadku toru do jazdy szybkiej przyjęto założenie, że jego dostępność 
będzie ograniczona dla użytkowników indywidualnych. Pomimo, że obiekt miał być 
wykorzystywany do szkoleń zawodników sportów wrotkarskich, wobec 
niewypracowania przez Spółkę wraz z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich 
rozwiązań, które zapewniłyby jego efektywne wykorzystanie, faktycznie użytkowany 
był on na potrzeby prowadzenia przez Spółkę kursów nauki jazdy na rolkach. Nie 
bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że WCT Spartan wykonywał czynności 
zarządu wobec kompleksu torów wrotkarskich w oparciu o wielokrotnie przedłużaną 
umowę, co w ocenie NIK mogło mieć wpływ na efektywne wykorzystaniu tego 
obiektu.  

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości polegały m.in. na: [1]  niezgodnym 
z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty 2 mln zł na zakup obligacji jednego z klubów 
sportowych, pomimo że środki te (zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016 r.), winny zostać 
wykorzystane na zakup wyposażenia służącego organizacji TWG 2017; [2] 
niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty blisko 400 tys. zł z tytułu 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Wrocław, na cele inne niż 
organizacja TWG 2017; [3] naruszeniu w czterech spośród pięciu zbadanych 
postępowaniach, obowiązujących w Spółce uregulowań dotyczących udzielania  
zamówień publicznych; [4] udostępnianiu kompleksu torów do sportów wrotkarskich 
na rzecz podmiotów trzecich, niezgodnie z postanowieniami umowy dotacji, co 
ograniczało dostępność tych obiektów na potrzeby mieszkańców, a także 
pozostawało w sprzeczności z deklarowanym sposobem ich wykorzystania; [5] 
nierzetelnym weryfikowaniu stanu technicznego toru wrotkarskiego do jazdy 
szybkiej, a także zbyt późnym zgłaszaniu usterek dotyczących tego obiektu, jak  
i kompleksu basenów.  

NIK sformułowała także uwagi dotyczące m.in.: [1] sprawowania przez Spółkę 
zarządu nad kompleksem torów wrotkarskich, z którego to tytułu pobierała pożytki, 
pomimo że zawarta z Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu umowa była 
formalnie umową użyczenia; [2] dokonywania napraw toru do jazdy szybkiej 
z użyciem odmiennych materiałów od pierwotnie zastosowanych, w tym 
charakteryzujących się innymi parametrami przyczepności i utrzymywania się wody 
na powierzchni, co w ocenie NIK może niekorzystnie wpływać na możliwość 
udostępniania i użytkowania tego obiektu; [3] niespełniania przez budynek krytej 
pływalni przepisów w zakresie dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Legalność, gospodarność i rzetelność przygotowania oraz 
przeprowadzenia inwestycji/przedsięwzięć dotyczących obiektów 
na The World Games 2017 
 

1.1. W dniu 21 maja 2012 r. zawarta została przez Gminę Wrocław umowa 
z International World Games Association (dalej: IWGA) na organizację TWG 2017. 
Do procesu organizacji tej imprezy włączona została również Spółka. W czerwcu 
2013 r. Wiceprezydent Wrocławia zlecił wprowadzenie od dnia 1 lipca 2013 r.4 
zmian w strukturze organizacyjnej Spółki i utworzenie komórki, do której miała 
należeć, do momentu utworzenia i zlecenia przez Gminę Wrocław innej spółce lub 
podmiotowi organizacji Igrzysk, przede wszystkim realizacja zadań obejmujących 

                                                      
4 Pismo z dnia 26 czerwca 2013 r., znak BNW.0232.141.2013. 
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2013 r., wynikających z umowy z IWGA. W przywołanym piśmie Spółka uzyskała 
zapewnienie od właściciela tj. Gminy Wrocław w zakresie zabezpieczenia 
niezbędnych środków na realizację powierzonych zadań oraz zapowiedź możliwości 
przejęcia dodatkowych pracowników. Ponadto w korespondencji wskazano, że  
w Urzędzie Miejskim Wrocławia sporządzona zostanie kalkulacja zapotrzebowania 
Spółki w środki finansowe, obejmująca m.in. terminy wypłat oraz wysokość 
planowanych do przekazania środków na potrzeby realizacji przez Spółkę działań 
związanych z Igrzyskami. 

(dowody: akta kontroli str.182) 

Jak wyjaśnił Prezes, Spółka nie otrzymała kalkulacji zapotrzebowania środków 
finansowych obejmujących m.in. terminy wypłat oraz wysokość planowanych do 
przekazania środków na potrzeby realizacji przez Spółkę działań związanych z TWG 
2017.  

(dowody: akta kontroli str. 706) 

Prezes nie przedłożył w toku kontroli materiałów, które wskazywałyby na udział 
Spółki w sporządzeniu analizy i oceny potrzeb w zakresie wyposażenia 
Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska Sportowe 2017  
sp. z o.o. (dalej: WKO) - tj. podmiotu, który zgodnie z umową na organizację TWG 
2017 został powołany do zorganizowania i przeprowadzenia tej imprezy, w składniki 
mienia gminnego oraz wniosku na posiedzenia Kolegium Prezydenta5. 

(dowody: akta kontroli str. 8, 11-14) 

Z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadzona została zmiana6 w Regulaminie 
Organizacyjnym Spółki7 (dalej: Regulamin Organizacyjny), polegająca na utworzeniu 
Pionu ds. World Games 2017. W konsekwencji powstały dwa stanowiska 
kierownicze (zwiększono z jednego do dwóch członków skład Zarządu Spółki 
poprzez powołanie Członka Zarządu – Dyrektora ds. World Games 20178 ponadto 
ustanowiono Zastępcę Dyrektora ds. World Games 2017), a także  cztery 
stanowiska merytoryczne (specjalista ds. administracyjnych, koordynator ds. 
organizacji World Games 2017,  koordynator ds. promocji  World Games 2017 oraz 
specjalista ds. promocji i reklamy). Na dwa spośród stanowisk merytorycznych 
zatrudniono osoby uprzednio pracujące w Urzędzie Miejskim Wrocławia, natomiast 
na dwa pozostałe przeprowadzono nabór zewnętrzny. Cztery z sześciu osób 
zatrudnionych w Spółce w związku z TWG 2017, zapoznały się i odebrały kartę 
stanowiska pracy, przy czym termin ich odbioru nie pokrywał się z datą przyjęcia do 
pracy tych osób (tj. pracownicy zostali zatrudnieniu w okresie od 1 lipca do 15 
października 2013 r., a karty stanowisk pracy zostały podpisane z dniem 30 grudnia 
2013 r.)9. Dla dwóch10 osób, które świadczyły pracę na rzecz Spółki w związku 
z TWG 2017 nie sporządzono pisemnego zakresu zadań przewidzianych do 
realizacji na zajmowanych przez nie stanowiskach. Prezes wyjaśnił, że 
obowiązujące przepisy nie nakładały bezpośrednio obowiązku sporządzania 
w formie pisemnej zakresu czynności dla pracownika i zaznajomienie pracownika 
z zakresem jego obowiązków mogło nastąpić także w formie ustnej.  

                                                      
5 Tj. realizacji zadań, o których mowa w Rozdziale 6 Szczegółowe zasady postepowania przy tworzeniu nowych Spółek oraz 
pokrywaniu ich kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi 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 (ze zm.). 
6 Poprzez podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały nr 5/III/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., która została zatwierdzona Uchwałą Rady 
Nadzorczej Spółki nr 33/II/2013 z dnia 29 lipca 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.  
7 Wprowadzonego na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 12/I/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. 
8 Uchwała Nr 31/II/2013 Rady Nadzorczej Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania Członka Zarządu trzeciej kadencji. 
9 Specjalista ds. administracyjnych zatrudniony w dniu 1 października 2013 r., Koordynator ds. promocji The World Games 
2017 zatrudniony w dniu 15 października 2013 r., Koordynator ds. organizacji The World Games 2017 zatrudniony w dniu  
1 lipca 2013 r. oraz Z-ca Dyrektora ds. The World Games 2017 zatrudniony w dniu 1 października 2013 r. Wszystkie ww. 
osoby podpisały karty stanowiska pracy w dniu 30 grudnia 2013 r. 
10 Członek Zarządu – Dyrektor ds. World Games 2017 oraz Specjalista ds. promocji i reklamy. 
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(dowody: akta kontroli str. 208-248, 256-260,706-70) 
W związku z utworzeniem Pionu ds. TWG 2017, Spółka zajmowała się organizacją 
tej komórki, produkcją i dostawą materiałów promocyjno-informacyjnych, promocją 
TWG 2017 w trakcie odbywających się wydarzeń sportowych, zleceniem 
przeprowadzenia badań wśród mieszkańców Wrocławia i Polski dotyczących 
świadomości marki Igrzysk, organizacją podróży i noclegów osób zaangażowanych 
w organizację TWG 2017 w tym delegatów zagranicznych, realizacją i montażem 
materiałów filmowych na potrzeby promocji TWG 2017, przygotowaniem koncepcji 
miejskiej spółki celowej (WKO, która miała zostać powołana w celu przygotowania, 
organizacji i przeprowadzenia Igrzysk) oraz stworzeniem Ramowej Strategii  
i strategii marketingowo-promocyjnej TWG (w związku z przekazaniem części zadań 
ds. TWG zadanie to zrealizowane zostało przez WKO). Sporządzenie wyżej 
wspomnianej koncepcji miejskiej spółki celowej Spółka zleciła podmiotowi 
zewnętrznemu.  

(dowody: akta kontroli str. 11-14, 17-20, 22-23, 365-368, 529-642) 

Zaprzestanie funkcjonowania Pionu ds. TWG 2017 związane było z utworzeniem 
w lutym 2014 r. przez Gminę Wrocław spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 spółka z o.o. Z dniem 28 lutego 2014 r. uległy 
rozwiązaniu umowy o pracę pracowników Pionu ds. TWG ze Spółką11. Spółka wraz 
z WKO ustaliły12 zasady rozliczenia aktywów i pasywów Spółki, użytkowanych przez 
Pion ds. TWG w Spółce do czasu utworzenia WKO. Wynikiem ustaleń była 
sprzedaż na rzecz WKO, zakupionych na potrzeby Pionu ds. TWG środków 
trwałych13 (o wartości 13 432,33 zł), a także przejęcie przez WKO zobowiązań14 
dotyczących TWG 2017 (o wartości 1 023,58 zł), wynikających z umów podpisanych 
przez Spółkę. 

 (dowody: akta kontroli str. 261-292) 

Spółka przed Igrzyskami dysponowała15 m.in. nieruchomością o powierzchni 5,1 ha 
położoną we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 34, na terenie której znajdowały się: 
kompleks obiektów (w tym: Hala widowiskowo-sportowa, hala z lodowiskiem, hotel 
trzygwiazdkowy oferujący 50 miejsc noclegowych), trzy odkryte baseny pływackie, 
obiekty towarzyszące oraz budynek administracyjny.  

(dowody: akta kontroli str. 183-204, 665-703) 

1.2. Spółka, po utworzeniu WKO, na podstawie § 11 zarządzenia Prezydenta 
Wrocławia nr 3564/16 z dnia 17 lutego 2016 r. oraz § 13 zarządzenia nr 5590/16 
z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących organizacji 
we Wrocławiu Igrzysk „The World Games 2017”, została zobowiązana do 
przygotowania wybranych zarządzanych przez nią obiektów sportowych do 
przeprowadzenia Igrzysk. Jednocześnie zobligowano Spółkę do przekazywania, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, informacji, a następnie sprawozdań z realizacji zadań 
wskazanych w ww. zarządzeniach (odpowiednio WKO na podstawie § 13 ust. 3 
zarządzenia nr 3564/15 oraz przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego ds. The 

                                                      
11 Formalnie likwidacja Pionu ds. TWG nastąpiła na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum 
Treningowego SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 czerwca 2014 r. z mocą obwiązującą od dnia 26 
maja 2014 r.  
12 Protokół nr 1 i 2 ws. rozliczenia aktywów i aktywów WCT Spartan Sp. z o.o. użytkowanych przez komórkę TWG 2017 z dnia 
24 kwietnia 2014 r.  
13 Poza środkami trwałymi Spółka planowała obciążyć WKO za poniesione przez nią wydatki, wynikające z zobowiązań 
w zakresie wynajmu miejsc parkingowych i wykupionego abonamentu na opłaty parkingowe za okres od dnia 1 marca 2014 do 
dnia rozwiązania tych umów. 
14 Umowa dotycząca dokumentacji filmowej i dziesięciu felietonów z TWG 2013, umowa dotycząca usługi telefonii komórkowej 
oraz organizacja konkursu na maskotkę TWG „Bohater naszych największych igrzysk sportowych”. 
15 Na podstawie: umowy użytkowania zawartej na czas oznaczony od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. z Gminą 
Wrocław na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 350/2013 z dnia 8 lutego 2013 r., umowy użytkowania zawartej na 
czas oznaczony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. z Gminą Wrocław na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 
nr 54/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz umowy użytkowania zawartej na czas oznaczony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2020 r. z Gminą Wrocław na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 8422/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
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World Games na podstawie § 16 ust. 2 zarządzenia nr 5590/16). Spółka nie 
realizowała w formie pisemnej tego obowiązku sprawozdawczego.  

Ponadto w przywołanych zarządzeniach wskazano, że finansowanie ww. zadań 
miało zostać zapewnione ze środków określonych w planach finansowo-rzeczowych 
komórek i jednostek wymienionych w tych dokumentach.  

(dowody: akta kontroli str. 759-762) 

W związku z realizacją zadań dotyczących TWG 2017 (w tym wynikających 
z przywołanych powyżej zarządzeń Prezydenta Wrocławia), działania Spółki po 
utworzeniu WKO obejmowały zorganizowanie w dniu 15 marca 2014 r. we 
współpracy z WKO Fitness Maraton The World Games 201716 w Hali Orbita we 
Wrocławiu (przychód ze sprzedaży pakietów startowych wyniósł 9 629,98 zł) oraz 
odpłatne udostępnianie pozostających w dyspozycji Spółki obiektów.  

Spółka wydzierżawiła na rzecz WKO:  

1. na realizację wydarzeń odbywających się przed Igrzyskami : [a] Halę Orbita na 
organizację imprez: Martial Arts Contest: Muaythai Polska vs Tajlandia17 w dniach 
23-24 października 2015 r. (za kwotę 30 750 zł), Mistrzostwa Świata Seniorów  
Ju-jitsu18 w dniach 23-27 listopada 2016 r. (za kwotę 37 300 zł), [b] krytą pływalnię 
The World Games 2017 na organizację: Mistrzostw Europy w Pływaniu w Płetwie19 
w dniach 3- 4 lipca 2017 r. (za kwotę 24 600 zł);  

2. na czas Igrzysk: Halę Orbita wraz z kompleksem pływalni Orbita (basen kryty 
i letnia pływalnia) na organizację X Światowych Igrzysk Sportowych The World 
Games 201720 w dniach od 15 lipca do 1 sierpnia 2017 r. (za kwotę 307 500 zł). 

Ponadto Spółka zawarła w dniu 12 kwietnia 2017 r. z WKO umowę w przedmiocie 
zapewnienia kompleksowej organizacji usług hotelarskich oraz restauracyjnych dla 
grup zawodników i przedstawicieli sportowych podczas Igrzysk, i z tytułu jej 
realizacji uzyskała wpływy w wysokości 116 251,20 zł netto.  

Łącznie w związku z realizacją ww. zadań w okresie od dnia 14 marca 2014 r. do 
dnia 1 sierpnia 2017 r., Spółka uzyskała przychody w wysokości 569 231,18 zł netto, 
w tym 423 751,20 zł netto za działania dotyczące przeprowadzenia zawodów  
w trakcie TWG 2017. Łączne szacunkowe koszty poniesione przez Spółkę w latach 
2015-2017 w związku z udostępnieniem obiektów na potrzeby rozegrania zawodów 
sportowych oraz świadczenia usług hotelarskich wyniosły 517 284,29 zł. 

(dowody: akta kontroli str. 16, 295-345) 

1.3. W związku z realizacją zadań dotyczących Igrzysk, poza współpracą z WKO, 
Spółka nie współpracowała z innymi podmiotami/instytucjami, nie zawierała również 
umów/porozumień ze związkami sportowymi, na podstawie których mogłyby one 
korzystać z powstałej infrastruktury na warunkach preferencyjnych.  

(dowody: akta kontroli str. 759, 761, 994, 999) 

1..4. Prezes wskazał, że uczestniczył w spotkaniach organizowanych w trakcie 
projektowania i budowy obiektów (kompleks basenów zlokalizowanych przy 
ul. Wejherowskiej we Wrocławiu oraz kompleks torów wrotkarskich usytuowanych 
przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu), jednakże w Spółce nie przechowywano kopii 
dokumentacji potwierdzającej ww. działania. Dodał również, że został powołany do 
komisji konkursowej, która rozstrzygnęła konkurs na wizualizację przyszłego 
kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej. Stwierdził przy tym, że dokumentacja 
dotycząca prac tej komisji pozostawała w siedzibie organizatora konkursu – 
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.  

                                                      
16 Na podstawie Porozumienia 01/03/14 z dnia 10 marca 2014 r. 
17 Na podstawie umowy dzierżawy nr 45/2015 z dnia 4 września 2015 r.  
18 Na podstawie umowy dzierżawy nr 94/2016 z dnia 26 października 2016 r. 
19 Na podstawie umowy dzierżawy nr 39/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. 
20 Na podstawie umowy dzierżawy nr 29/2017 z dnia 12 maja 2017 r. oraz Aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 4 lipca 2017 r. 
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Prezes oraz Członek Zarządu ds. TWG na mocy zarządzenia Nr 8472/13 
Prezydenta Wrocławia z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Komitetu 
Wykonawczego ds. The World Games 2017 we Wrocławiu zostali powołania jako 
członkowie tego komitetu. Do zadań tego gremium należało przygotowanie  
i koordynowanie realizacji wszelkich pozostających w kompetencji Gminy Wrocław 
działań dotyczących organizacji TWG 2017. Prezes wyjaśnił m.in., że realizował 
zadania związane z dzierżawą obiektów WCT Spartan na imprezy promujące 
Igrzyska oraz na Igrzyska. Dodał, że członkiem Komitetu był również Członek 
Zarządu w WCT Spartan, który następnie został powołany na Prezesa WKO. 

Członek Zarządu – dyrektor ds. The World Games (zatrudniony w Spółce w okresie 
od 3 lipca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.) wskazał, że uczestniczył w planowaniu 
i przygotowaniach do TWG 2017, ale nie pamiętał szczegółów formy takich spotkań 
czy prac. 

(dowody: akta kontroli str.707, 1207, 1695, 1699 ) 

1.5. Prezes wskazał, że Spółka nie opracowała strategii dotyczącej realizacji przez 
nią zadań dotyczących Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str.12 , 1695, 1699) 

1.6. Na zadania związane z TWG 2017 Spółka pozyskała w 2013 r. od Gminy 
Wrocław środki w wysokości 1 mln zł w formie pokrycia podwyższonego kapitału 
zakładowego Spółki. Prezes wyjaśnił, że ze względu na nieokreślony czas 
funkcjonowania komórki ds. TWG 2017 w trakcie jej tworzenia, Spółka wystąpiła 
o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1 mln zł, obliczoną na podstawie 
szacunków, które sporządzono w oparciu o informacje z działu kadr, księgowości 
oraz przekazane przez Dyrektora ds. TWG 2017. Prezes wskazał, że w związku 
z brakiem takiego obowiązku, w Spółce nie została zachowana dokumentacja 
przedstawiająca te wyliczenia, a Gmina Wrocław formalnie nie wystąpiła do Spółki 
o przedstawienie rozliczenia otrzymanych jako podwyższenie kapitału zakładowego 
środków. Otrzymane w 2013 r. środki Spółka przeznaczyła na pokrycie kosztów 
związanych z funkcjonowaniem komórki ds. TWG w 2013 r. i 2014 r. – w  kwocie  
602 960,52 zł (w tym VAT). Na wskazaną łączną kwotę poniesionych kosztów 
składały się przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (327,6 tys. zł), 
usługi obce (106,5 tys. zł), koszty reklamy (79,1 tys. zł), podróże służbowe (27,4 tys. 
zł), koszty reprezentacji (8,1 tys. zł) oraz zużycie materiałów (13,5 tys. zł). Prezes 
wskazał, że Zarząd Spółki ustalił z jej właścicielem, że w przypadku 
niewydatkowania całej kwoty, pozostałe środki Spółka mogła wykorzystać na 
realizację programów po TWG 2017, np. związanych z utrzymaniem toru 
wrotkarskiego. W toku kontroli Spółka nie przedstawiła dokumentów 
potwierdzających ww. ustalenie co do możliwości wykorzystania niewydatkowanych 
środków na cele inne niż wskazane w uzasadnieniu do uchwały Zarządu Spółki 
nr 5/III/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. 

(dowody: akta kontroli str.15-16, 29-63, 249-255, 706) 

W latach 2013-2015 Spółka corocznie wnioskowała21 do Dyrektora Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia o ujęcie kwoty 1 mln zł w projektach 
planów rzeczowo-finansowych Biura na kolejne lata (2014-2016), tytułem 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pokrycia wkładem pieniężnym22. Jako 
uzasadnienie dla przekazania tych środków Zarząd Spółki wskazywał konieczność 

                                                      
21 Pisma z dnia: [1] 3 września 2013 r.; [2] 31 lipca 2014 r.; [3] 17 sierpnia 2015 r.  
22 Zgodnie z § 3 ust.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 dopłat zarząd spółki w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku budżetowego, składa do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego wnioski o zamieszczenie w projekcie planu finansowo-rzeczowego Biura na następny rok budżetowy kwotę 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wniosku oraz wskazaniem rodzaju i postaci 
wkładu.  



 

8 

zakupu sprzętu do organizacji imprezy promujących TWG 2017. Wnioskowane 
środki nie zostały Spółce przyznane. Prezes wskazał, że Spółka nie otrzymała 
uzasadnień odrzucenia wniosków.  

Wnioski Zarządu Spółki nie zostały uwzględnione przez Gminę Wrocław ponieważ 
jak m.in. wskazał Sekretarz Miasta Wrocławia: „Wnioski spółek składane w sierpniu 
każdego roku dotyczą prognozy wstępnego zapotrzebowania na wydatki majątkowe 
budżetu na rok przyszły. O konstrukcji budżetu (w tym planu wydatku 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.  1664-1666 , 1995-1996, 1699 , 2229-2231) 

Spółka podejmowała także inicjatywy pozyskania od Gminy Wrocław dodatkowych 
środków na realizację zadań związanych z Igrzyskami, zarówno poprzez 
wnioskowanie o podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie §10 aktu 
założycielskiego Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Sp. z o.o. z dnia 
27 grudnia 2007 r.23 (dalej: „umowa Spółki”), jak również poprzez wniesienie dopłaty 
na podstawie §13 umowy Spółki. 

Zarząd Spółki przed rozpoczęciem Igrzysk podjął następujące uchwały 
w przedmiocie wnioskowania do zgromadzenia wspólników o wniesienie dopłaty 
albo podwyższenie kapitału zakładowego: 

1) uchwała nr 10/IV/16 Zarządu Spółki z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wniosku do 
Zgromadzenia Wspólników o wniesienie dopłaty w wysokości 2 500,0 tys. zł 
(dopłata miała zostać przeznaczona na wyposażenie Hali Orbita przed TWG 2017 
oraz zakup sprzętu na budowany wówczas basen kryty), 

Wniosek Spółki został uwzględniony przez zgromadzenie wspólników Spółki24.  

2) uchwała nr 12/IV/16 Zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2016 r. dotycząca 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 500,0 tys. zł (pozyskane środki 
planowano przeznaczyć na zakup tablic wyników oraz wymianę parkietu w Hali 
Orbita, a także doposażenie krytej pływalni). 

Prezes wyjaśnił, że podjęcie ww. uchwały, pomimo wnioskowania i otrzymania na 
przełomie lipca i sierpnia 2016 r. dopłaty przeznaczonej na zakup wyposażenia  
w związku z Igrzyskami,  wynikało z tego, że „Gmina Wrocław, co roku, ujmuje  
w swoich planach, a następnie rozdziela środki na podstawie złożonych przez Spółki 
wniosków. Wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie albo mogą zostać 
odrzucone. Gmina rozdziela środki w ramach swoich możliwości. Spółka 
zawnioskowała do Gminy Wrocław o dokapitalizowanie w wysokości 1,5 mln zł 
chcąc zabezpieczyć środki, w budżecie Gminy, na konkretne elementy 
wyposażenia, aby zwiększyć atrakcyjność sprzedawanych usług w przyszłości”.  

Wniosek Spółki nie został uwzględniony.  

W przypadku ww. uchwał każdorazowe ich podjęcie było przed przekazaniem ich do 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia pozytywnie 
opiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki25. 

(dowody: akta kontroli str.249-255, 770-800, 841-845, 1345-1346, 1698, 1702, 1888, 1892 ) 
Badaniem kontrolnym objęto wykorzystanie przez Spółkę środków otrzymanej przez 
Spółkę dopłaty w kwocie 2 500,0 tys. zł (tj. dopłaty wynikającej z uchwały nr 

                                                      
23 Zmienionego uchwałą nr 5/II/11 zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego umowy Spółki z dnia 
12 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą nr 5/IV/17 Zarządu Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie tekstu jednolitego umowy 
Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. 
24 Uchwała nr 12/16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie wniesienia dopłaty w kwocie 2 500 000,00 
zł z dnia 26 lipca 2016 r.  
25 Odpowiednio uchwały: [1]  nr 9/III/16 z dnia 25 lipca 2016 r.; [2]  nr 12/III/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. 
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10/IV/16 Zarządu Spółki z dnia 25 lipca 2016 r. oraz uchwały nr 12/16 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016).  

Środki, które wpłynęły na rachunek bankowy Spółki w dniu 28 lipca 2016 r. tytułem 
dopłaty, zgodnie z treścią § 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników, 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). Saldo rachunku 
bankowego Spółki po wpływie dopłaty wzrosło z 2 849 340,88 zł do 5 349 340,88 zł.  

Prezes wskazał, że Spółka nie wydatkowała środków z tytułu tej dopłaty, 
a Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło o zwrocie przez Spółkę 
dopłaty w całości (w uchwale nr 13/16 z dnia 18 listopada 2016 r.). Dodał, że  
z uwagi na fakt wystąpienia możliwości konieczności zwrotu dopłaty wspólnikowi,  
w okresie pomiędzy 28 lipca 2016 r. a 18 listopada 2016 r. Spółka nie rozpoczęła 
procedur przetargowych dotyczących środków pozyskanych w ramach ww. dopłaty. 
Prezes wskazał również, że pomimo posiadania wolnych własnych środków na 
rachunku bankowym, Spółka nie przeznaczyła ich na wyposażenie Hali Orbita przed 
TWG 2017 oraz zakup sprzętu na budowany wówczas basen kryty ze względów 
ekonomicznych. 

Celem weryfikacji deklarowanego przez Spółkę postępowania z otrzymanymi 
środkami z ww. dopłaty przeprowadzono analizę opisu przedmiotu operacji 
gospodarczych Spółki ujętych w księgach rachunkowych w okresie od dnia 25 lipca 
2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. (z wyłączeniem wynagrodzeń oraz operacji 
o wartości niższej niż 10,0 tys. zł). W wyniku tej weryfikacji stwierdzono, że w dniu 
2 sierpnia 2016 r., tj. pięć dni po wpływie środków z tytułu dopłaty na rachunek 
bankowy Spółki, przekazała ona na rachunek bankowy Wrocławskiego Klubu 
Sportowego Śląsk Wrocław SA środki w wysokości 2 000,0 tys. zł tytułem nabycia 
obligacji26.  

Z przeprowadzonego badania kontrolnego wynika również, że powyższe 
poprzedzone było otrzymaniem przez Spółkę w dniu 29 lipca 2016 r. propozycji 
nabycia obligacji serii A od Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław SA 
o wartości 2 000,0 tys.  zł. Następnie w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zarząd Spółki podjął 
uchwałę nr 11/IV/2016 w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie 
zgody na rozporządzanie przez Zarząd prawem nieprzewidzianym w rocznym planie 
finansowym Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo 2% wartości aktualnego 
kapitału zakładowego Spółki, a nie przekraczającej 5% aktualnego kapitału 
zakładowego Spółki, polegającego na nabyciu ww. obligacji. Rada Nadzorcza 
uchwałą nr 10/III/16 z dnia 2 sierpnia 2016 r. wyraziła zgodę na ww. transakcję, po 
czym Prezes złożył w dniu 2 sierpnia 2016 r. oświadczenie o przyjęciu propozycji 
nabycia obligacji.  

W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Spółka zweryfikowała, czy zgodnie 
z deklaracją zawartą w pkt 21 Dodatkowe zobowiązanie emitenta dokumentu pn. 
Propozycja Nabycia Obligacji Serii A, emitent zawarł z Gminą Wrocław umowę 
wsparcia finansowego na wypadek braku możliwości spłaty przez emitenta 
zobowiązań związanych z obligacjami Prezes wskazał, że umowa taka została 
zawarta 11 sierpnia 2016 r.  

W Warunkach nabycia obligacji wskazano, że ich wykup nastąpi w ratach, 
w następujących wartościach i wysokościach: [1] 300,0 tys. zł w dniu 21 listopada 
2016 r.; [2] 300,0 tys. zł w dniu 20 listopada 2017 r.; [3] 300,0 tys. zł w dniu 20 
listopada 2018 r.; [4] 500,0 tys. zł w dniu 20 listopada 2019 r. oraz [5] 600,0 tys. zł  
w dniu 20 listopada 2020 r. 

                                                      
26 Pozostałe obciążenia związane były przede wszystkim z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Spółki, 
tj. w szczególności opłatami za media, pochodnymi od wynagrodzeń oraz zapłaconymi zobowiązaniami podatkowymi.  
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Z kolei Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przywołanej 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 grudnia 2019 r. oraz [5] 1 100,0 tys. zł do dnia 20 
grudnia 2020 r. 

W ocenie NIK powyższe oraz fakt powtórnego wystąpienia przez Spółkę  
o przyznanie środków na wyposażenie obiektów w związku z Igrzyskami na 
podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2016 r., wskazują na 
niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków przekazanych Spółce na 
podstawie uchwały nr 12/16 z dnia 26 lipca 2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Spółki w sprawie wniesienia dopłaty w kwocie 2 500,0 tys. zł 
(szczegółowy opis w tym zakresie został zamieszczony w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”).  

Spółka wywiązywała się w latach 2016-2019 w prawidłowy sposób z obowiązków 
wynikających z  uchwały nr 13/16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, 
tj. dokonywała zwrotu dopłaty w ustalonych w tej uchwale terminach i kwotach.  

 (dowody: akta kontroli str.759-762, 764-769, 774, 841-845, 994, 999-1000, 1150-1200, 1207, 
1213, 1969,1970) 

1.7. W związku z wyborem dostawców zakupów i usług na potrzeby dotyczące TWG 
2017 Spółka zorganizowała 22 postępowania (z czego trzy zostały przejęte 
i zrealizowane przez WKO) i wypłaciła wykonawcom w sumie 215,1 tys. zł. 
W wyniku przeprowadzonych procedur na rzecz Spółki realizowane były dostawy 
oraz usługi, w tym w trzech przypadkach w oparciu o umowy zawarte w formie 
pisemnej.  

W 12 przypadkach, w których umowa nie została zawarta w formie pisemnej, 
wartość poszczególnych zamówień nie przekraczała 5,0 tys. zł netto, tj. kwoty dla 
której obowiązujący w Spółce Regulamin udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro27 
(dalej: „Regulamin”) nakazywał sporządzenie umowy w formie pisemnej. 

W przypadku czterech zamówień umów nie podpisano, pomimo że Regulamin 
zobowiązywał do dochowania formy pisemnej przeprowadzenia takiej czynności. 

Weryfikacji kontrolnej poddano dokumentację następujących postępowań: 
[1] Przeprowadzenie działań promocyjnych i komunikacyjnych dla The World Games 
2017 we Wrocławiu nr Z/96/2013 wszczęte w dniu 24 października 2013 r.; 
[2] Zlecenie badania wśród mieszkańców Wrocławia i Polski dotyczące świadomości 
i marki The World Games 2017 nr Z/108/2013 wszczęte w dniu 12 listopada 2013 r.; 
[3] Pokrycie kosztów podróży na spotkanie Komitetu Koordynującego The World 
Games 2017 we Wrocławiu w dniach 2-3 grudnia 2013 r. nr Z/112/2013 wszczęte w 
dniu 19 listopada 2013 r.; [4] Przygotowanie koncepcji miejskiej spółki celowej, która 
ma być powołana w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Światowych 
Igrzysk Sportowych The World Games we Wrocławiu w 2017 roku nr Z/129/2013 
wszczęte w dniu 30 grudnia 2013 r.; [5] Zakup 2 szt. ergometrów wioślarskich na 
siłownię WCT 1 Pływalnia Orbita nr Z/18/2018 wszczęte w dniu 11 kwietnia 2018 r. 
W związku z realizacją tych zamówień spółka wydatkowała kwotę 156,0 tys. zł.  
W przypadku zamówień: [6] Produkcja felietonów i relacji z World Games 2013  
w Kolumbii nr ZP/46/2013 wszczęte w dniu 22 lipca 2013 r. oraz [7] Emisja na 
antenie Telewizji Polsat materiałów dotyczących World Games 2013 w Kolumbii 
ZP/47/2013 wszczęte w dniu 22 lipca 2013 r. dokumentacja w trakcie ich 

                                                      
27 Wprowadzony zarządzeniem nr 22/2008 Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 lipca 2008 r. (ze zm.). 
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przeprowadzania została przekazana do WKO i Spółka nie dysponowała wiedzą ani 
dokumentami dotyczącymi tych zamówień. 
W przypadku czterech z pięciu objętych badaniem postępowań (dla których Spółka 
posiadała dokumentację) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności ich 
przeprowadzenia z postanowieniami Regulaminu, co szczegółowo opisano w sekcji 
Ustalone nieprawidłowości.  

Ponadto Spółka przeprowadziła w okresie od 30 maja 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.  
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ZP/7/2017,) na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28 (dalej: ustawa Pzp), 
procedurę pozyskania dostawcy sprzętu na potrzeby wyposażenia obiektu 
powstałego na TWG 2017. W wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia Spółka 
wydatkowała 850,1 tys. zł. Badanie kontrolne przedmiotowego zamówienia nie 
wykazało nieprawidłowości.  

(dowody: akta kontroli str. 17-20, 355-368, 529-703, 746-751, 841-848) 

1.8. Spółka wydzierżawiała na rzecz WKO obiekty sportowe na potrzeby Igrzysk za 
stawki niższe od stawek zawartych w cennikach usług Spółki. Prezes wskazał, że 
stawki za dzierżawę obiektów na TWG 2017 Spółka negocjowała m.in. w oparciu  
o cennik, nabyte doświadczenie oraz korzyści wynikające z promocji obiektów 
podczas odbywających się imprez. Zgodnie z zawartą w dniu 12 maja 2017 r. 
umową dzierżawy nr 29/2017 (ze zmianami) wynagrodzenie Spółki za 
udostępnienie: [1] Hali Orbita (w dniach od 15 lipca do 1 sierpnia 2017 r.); [2] krytej 
pływalni (w dniach od 19 lipca do 1 sierpnia 2017 r.) oraz [3] odkrytej pływalni  
(w dniach od 19 lipca do 1 sierpnia 2017 r.) wyniosło 250,0 tys. zł netto (307,5 tys. zł 
brutto). Zakres świadczeń Spółki na rzecz WKO, zgodnie z zawartą umową, 
obejmował także m.in. zapewnienie odpowiedniej liczby personelu technicznego dla 
obsługi i zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektów (m.in. obsługa instalacji 
elektrycznych, serwis sprzątający, obsługa ratowników), a także przeprowadzenie 
prac przygotowawczych polegających na zapewnieniu wyposażenia na obiektach 
(meble dla pól zawodów i pomieszczeń funkcyjnych), zapewnienie przyłączy 
elektrycznych. 

 (dowody: akta kontroli str. 713-721, 1345, 1455-1480) 

1.9. Całkowite koszty poniesione przez Spółkę w latach 2013-2017 w związku 
z realizacją zadań dotyczących TWG 2017 wyniosły 1 120 244,81 zł netto, w tym: 
w latach 2013-2014 – 602 960,52 zł, w 2015 r. – 15 526,15 zł, w 2016 r. – 42 898,22 
zł, a w 2017 r. - 458 859,92 zł (w tym 227 353,79 zł dotyczyło przeprowadzenia 
Igrzysk od rozpoczęcia do zakończenia tej imprezy). Koszty poniesione w latach 
2013-2014 dotyczyły funkcjonowania w tym czasie w Spółce komórki ds. TWG,  
a koszty ponoszone w latach 2015-2017 to koszty rodzajowe obiektów Spółki 
wykorzystywanych  w związku z organizacją Igrzysk (w tym innych imprez/wydarzeń 
w dyscyplinach TWG 2017). 

Całkowite przychody (z wyłączeniem wniesionych przez wspólnika dopłat do 
kapitału oraz podwyższenia kapitału zakładowego) uzyskane przez Spółkę 
w związku z realizacją usług  na potrzeby TWG wyniosły 492 550,44 zł netto, w tym: 
[1] w latach 2013-2014 w łącznej kwocie19 585,24 zł; [2] w 2015 r. – 25 000,00 zł; 
[3] w 2016 r. – 30 325,20 zł oraz [4] w 2017 r. – 417 640,00 zł (bez podatku VAT). 
Ponadto jako swój przychód Spółka zidentyfikowała środki pozyskane od Gminy 
Wrocław w 2013 r. w wysokości 1 000,0 tys. zł . Przychody uzyskane w latach 2013- 
2014 pochodziły z tytułu organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz 
wzajemnego rozliczenia Spółki z WKO (tj. sprzedaż na rzecz WKO, zakupionych na 
potrzeby Pionu ds. TWG Spółki środków trwałych, a także przejęcie przez WKO 

                                                      
28 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. 
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zobowiązań29 dotyczących TWG 2017, wynikających z umów podpisanych przez 
Spółkę), a przychody uzyskane w latach 2015- 2017 z wpływów z wynajmu obiektów 
Spółki wykorzystywanych na potrzeby TWG 2017, w tym przychody przypadające 
na dni organizacji Igrzysk (od 15 lipca do 1 sierpnia 2017 r.) wyniosły 357 640,00 zł 
(bez podatku VAT). 

(dowody: akta kontroli str. 15-16, 24-181) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1. Pozyskana przez Spółkę dopłata od Gminy Wrocław w wysokości 2 500,0 tys. zł 
na działania dotyczące przygotowań obiektów do przeprowadzenia TWG nie została 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016 r. Zgodnie z treścią § 2 tej 
uchwały dopłata miała zostać przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do 
przeprowadzenia na obiektach Spółki zawodów sportowych w ramach Igrzysk,  
w sytuacji gdy ostatecznie Spółka dokonała zakupu obligacji serii A od 
Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław SA o wartości 2 000,0 tys. zł.  

Prezes wyjaśnił m.in., że środki z ww. dopłaty nie zostały wykorzystane na 
wyposażenie Hali Orbita przed TWG oraz zakup sprzętu na budowany wówczas 
basen kryty, z uwagi na rozmowy prowadzone w tym czasie z Gminą Wrocław, 
sygnalizujące możliwość konieczności zwrotu dopłaty w całości przed realizacją 
zadań, na które ją pozyskano. Spółka nie przeznaczyła posiadanych przed zakupem 
obligacji, wolnych środków pozostających na jej rachunku bankowym na 
ww. działania ze względów ekonomicznych. Dodał, że Spółka zakupiła obligacje 
z posiadanych na rachunku bankowym środków własnych, a zwrot ww. dopłaty 
w ratach był wariantem korzystniejszym dla Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej 
Spółki pełniący w tym czasie swoje funkcje w wyjaśnieniach potwierdzili stanowisko 
wyrażone przez Prezesa.  

NIK nie podziela ww. stanowiska. Spółka pozyskała od właściciela dopłatę, 
uzasadniając konieczność wydatkowania tych środków konkretnymi potrzebami. 
Powstrzymanie się przed realizowaniem zadań, na które pozyskano środki nie 
znajduje uzasadnienia w wyjaśnieniach Spółki, nie przedstawiono także 
dokumentacji potwierdzającej informacje uzyskiwane od właściciela dotyczące 
konieczności zwrotu tych środków, co miało być podstawą do niezrealizowania 
założonych przez Spółkę działań. Termin uzyskania dopłaty wraz z datą zakupu 
obligacji oraz harmonogram spłat w ratach zobowiązań wynikających z postanowień 
zawartych pomiędzy Spółką a Gminą Wrocław oraz Spółką oraz WKS Śląsk 
Wrocław SA przenikają się wzajemnie, a tym samym w ocenie NIK wskazują na 
występujący związek pomiędzy ww. działaniami Spółki. Gdyby intencją Spółki było 
przekazanie środków dopłaty na ww. zadania, Zarząd Spółki nie podejmowałby 
kolejnej uchwały nr 12/IV/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku do 
Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 
1 500,0 tys.  zł (Spółka nie uzyskała tych środków), niezbędną do unowocześnienia 
obiektów sportowych, które miały być wykorzystane w trakcie trwania TWG 2017. 
Ponadto pomimo deklarowanego przez Prezesa powstrzymywania się od 
wydatkowania środków pozyskanych w ramach ww. dopłaty Prezes nie sprecyzował 
przyczyn kolejnego wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie 
kapitału zakładowego (w uzasadnieniu uchwały powołano się na konieczność 
zakupu dwóch tablic wyników oraz wymiany wyeksploatowanego parkietu w Hali 
Orbita), gdyż stwierdził, że powodem takiego postępowania była chęć 

                                                      
29 Umowa dotycząca dokumentacji filmowej i dziesięciu felietonów z TWG 2013, umowa dotycząca usługi telefonii komórkowej 
oraz organizacja konkursu na maskotkę TWG 2017 „Bohater naszych największych igrzysk sportowych”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zabezpieczenia w ten sposób środków w budżecie Gminy, aby zwiększyć 
atrakcyjność sprzedawanych usług w przyszłości. 

Ponadto należy wskazać, że dopłaty mogą być wnoszone w związku z czasowymi 
trudnościami finansowymi spółki, potrzebą jej dokapitalizowania lub koniecznością 
poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych (por. wyrok WSA w Szczecinie  
z 2 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 483/15, niepubl.). Spółka wnioskowała  
o podwyższenie kapitału zakładowego w celu pozyskania środków na realizację 
celów zbieżnych z tymi, na realizację których otrzymała już wcześniej dopłatę, którą 
wydatkowała niezgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 lipca 2016 r. 

 (dowody: akta kontroli str.764-769, 770-773, 774-776, 841, 844, 994-995, 984-992, 999-
1000, 1150-1179, 1199, 1203, 1213) 

2. Spółka wydatkowała środki przekazane jej przez Gminę Wrocław w ramach 
podniesienia kapitału zakładowego przeznaczone na zadania Spółki związane 
z organizacją TWG 2017 niezgodnie z celem wskazanym w uzasadnieniu uchwały 
Zarządu Spółki nr 5/III/2013 z dnia 1 lipca 2013 r., stanowiącej podstawę przyznania 
Spółce tych środków. W ww. uzasadnieniu wskazano, że w związku z powierzeniem 
Spółce zadań w zakresie organizacji TWG, niezbędne są zmiany w strukturze 
organizacyjnej Spółki, poprzez utworzenie nowej komórki do której należeć będzie 
realizacja tych zadań. Realizowane w ramach tego projektu zadania wiążą się 
z poniesieniem dodatkowych kosztów, zarówno osobowych na wynagrodzenia osób 
zatrudnionych w nowej komórce jak i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem 
komórki oraz realizacją przygotowań do TWG.  

Z ustaleń kontroli wynika natomiast, że z uzyskanej kwoty 1 000,0 tys.  zł Spółka 
w związku z funkcjonowaniem komórki ds. TWG 2017 w okresie 1 lipca 2013 r. – 28 
lutego 2014 r., wydatkowała 602 960,52 zł,  a wydatkowanie pozostałej kwoty nie 
było związane z funkcjonowaniem tej komórki. 

Prezes wyjaśnił, że Zarząd Spółki ustalił z właścicielem Spółki, że w przypadku 
niewydatkowania całej kwoty, pozostałe środki Spółka będzie mogła wykorzystać na 
realizację programów po TWG 2017 np. związanych z utrzymaniem obiektu przy 
ul. Sukielickiej – toru wrotkarskiego. 

NIK nie podziela stanowiska zaprezentowanego w powyższych wyjaśnieniach. 
Środki pozyskiwane przez Spółkę od Gminy Wrocław zgodnie z uzasadnieniem 
zawartym w ww. uchwale, miały zostać przeznaczone na określone w nim zadania. 
Spółka nie przedstawiła żądnych dokumentów potwierdzających ustalenia z jej 
właścicielem w zakresie możliwości wydatkowania tych środków na cele inne niż 
wskazane w uzasadnieniu do ww. uchwały. Ponadto, w czasie kiedy Spółka 
przestała ponosić koszty związane z funkcjonowaniem w jej strukturze komórki ds. 
TWG 2017 (przejęcie tych zadań przez WKO), Spółka nie mogła przeznaczać tych 
środków na cele wskazane przez Prezesa, gdyż wówczas nie miała wiedzy czy 
i jakimi obiektami będzie zarządzała po zakończeniu Igrzysk.  

(dowody: akta kontroli str. 15, 29-63, 182-187, 227-236, 247-255,346-351, 704, 706) 

3. Przeprowadzając cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 
których zastosowania nie miały zastosowania przepisy ustawy PZP, naruszono 
normy wynikające z obowiązujących w Spółce uregulowań wewnętrznych, tj.: 

1) W przypadku postępowania nr Z/96/2013, w związku z którym Spółka 
wydatkowała 68,9 tys. zł (brutto), a którego przedmiotem było przeprowadzenie 
działań promocyjnych i komunikacyjnych dla TWG: 

a) Spółka nie dochowała przed udzieleniem zamówienia wymogu wynikającego z § 
4 ust.1 i 2 Regulaminu polegającego na zaproszeniu do składania ofert co najmniej 
trzech wykonawców.  
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W przypadku tego zamówienia Spółka co prawda skierowała zapytanie ofertowe, 
jednakże w ocenie NIK powinno ono zostać wystosowane ponownie. W zapytaniu 
dotyczącym planowanego pierwotnie pełnego zakresu przedmiotowego zamówienia  
Spółka wskazała „Budżet – do 14.000 euro, tj. do progów stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych”. Spośród otrzymanych przez Spółkę odpowiedzi tylko jedna 
zawierała ofertę, w której wyodrębniono: [1] równowartość kwoty 13 931,73 euro 
(56 100,00 zł netto) dla zakresu zadań wskazanych jako „budżet podstawowy” oraz 
[2] równowartość kwoty 10 573,19 euro (42 500,00 zł netto) określonej dla zadań 
zdefiniowanych jako „budżet dodatkowy” (przy czym zadania te odnosiły się do 
wymaganych przez Spółkę zadań, takich jak np. odsłonięcie logo TWG). Ponadto  
w odpowiedzi na przesłane zapytanie jeden z podmiotów wskazał m.in.: „Niestety 
zmuszeni jesteśmy zrezygnować z udziału w konkursie. Wykonanie pełnego 
zakresu zlecenia z dodatkowymi atrakcjami przy zachowaniu odpowiedniej jakości  
i wartości medialnej przewyższa maksymalny budżet.”. Spółka udzieliła zamówienia 
pierwszemu z ww. podmiotów, jednakże ograniczyła zakres przedmiotowy 
zamówienia. W ocenie NIK działanie takie było sprzeczne z przywołanymi 
przepisami Regulaminu, ponieważ zmiana zakresu przedmiotowego zamówienia 
powinna skutkować ponownym wystąpieniem do co najmniej trzech podmiotów 
celem otrzymania ofert dla zmodyfikowanego zakresu przedmiotowego zamówienia. 

Ponadto w toku realizacji zamówienia zrezygnowano z realizacji zadań wskazanych 
w ofercie wykonawcy (Konkurs na projekt Medalu Igrzysk, Wybór dyscyplin na 
Zaproszenie, Odsłonięcie Logosów) i zlecono wykonanie zadania pn. Obsługa PR 
Road Show Flagi The World Games 2017 w szkołach we Wrocławiu, Ogłoszenie 
konkursu na maskotkę The World Games, a także nieprzewidzianych pierwotnie 
działań polegających na: Prezentacji zawodników The World Games 2017 podczas 
imprezy MŚ w podnoszeniu ciężarów we Wrocławiu, oraz Wysyłka folderów i usługa 
telemarketingu do 150 wybranych szkół w Polsce, pozostawiając zaproponowane 
przez wykonawcę wynagrodzenie na niezmienionym poziomie.  

b) zapytania do potencjalnych wykonawców wysłano w dniu 30 września 2013 r.,  
a wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie ww. zamówienia sporządzono dopiero  
w dniu 24 października 2013 r. Ponadto z załącznika nr 1 do faktury VAT nr 
87/201330 wynika, że wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia nie później niż 
w dniu 21 października 2013 r. (obsługa PR w związku z prezentacją zawodników 
TWG 2017 podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów we Wrocławiu), tj. 
również przed sporządzeniem ww. wniosku. Powyższe stanowiło naruszenie § 2 ust. 
4 Regulaminu, zgodnie z którym pracownik merytoryczny po otrzymaniu 
zatwierdzonego przez kierownika zamawiającego wniosku, był zobowiązany do 
wszczęcia procedury realizacji zamówienia na zasadach określonych w § 3 i § 4 
Regulaminu. W niniejszym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęła się przed 
udzieleniem zgody na udzielenie tegoż zamówienia; 

c) pomimo że, w ww. zapytaniu w sprawie oferty wskazano, że termin na złożenie 
oferty upływał w dniu 3 października 2013 r. o godz. 17:00, ofertę złożoną dnia 4 
października 2013 r. uznano za ważną, czego efektem było wykonanie usługi 
opisanej w ofercie i zapłata za nią przez Spółkę. Ofertę przyjęto pomimo uzyskania 
informacji od jednego z potencjalnych oferentów dotyczącej odmowy złożenia oferty 
m.in. w związku z krótkim czasem pozostawionym na sporządzenie oferty. Pomimo 
posiadania takiej wiedzy, Spółka przyjęła ofertę złożoną po terminie wyznaczonym 
na złożenie oferty, co skutkowało w ocenie NIK również nierównym traktowaniem 
potencjalnych oferentów;   

                                                      
30 FV z dnia 31 grudnia 2013 r.  
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d) w dokumentacji postępowania nie zawarto kryteriów oceny ofert, wbrew 
postanowieniom zawartym w § 4 ust. 3 Regulaminu;   

e) po wyborze wykonawcy w ramach ww. zamówienia nie zawarto z nim umowy  
w formie pisemnej wbrew postanowieniom § 4 ust. 8 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu;  

f) umożliwiono wykonawcy realizację działań w zakresie zadania pn. Wysyłka 
folderów i usługa telemarketingu do 150 wybranych szkół w Polsce do dnia 
14 stycznia 2014 r., pomimo zastrzeżenia zawartego w treści zapytania w sprawie 
oferty w zakresie przeprowadzenia działań promocyjnych i komunikacyjnych  
w okresie październik – grudzień 2013 r. Spółka nie przechowywała materiałów 
potwierdzających przeprowadzenie działań objętych przedmiotowym zamówieniem.  

2) W przypadku postępowania nr Z/108/2013 prowadzonego w trybie zapytania 
z dnia 12 listopada 2013 r., na którego realizację Spółka wydatkowała 19,2 tys. zł,  
a którego przedmiotem było Zlecenie badania wśród mieszkańców Wrocławia 
i Polski dotyczące świadomości i marki The World Games 2017, zgodnie z § 4 ust. 8 
oraz §5 ust. 1 Regulaminu umowa z wykonawcą winna być zawarta w formie 
pisemnej. Z wykonawcą ww. zamówienia umowy w tej formie nie zawarto. Jak 
wyjaśnił Prezes zlecenie jej realizacji zostało powierzone w formie ustnej.  

3) W przypadku zamówienia nr Z/112/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. na Pokrycie 
kosztów podróży na spotkanie Komitetu Koordynującego The World Games 2017 
we Wrocławiu w dniach 2-3 grudnia 2013 r., w związku z którym Spółka 
wydatkowała 34,5 tys. zł, data wystawienia faktury VAT (6 listopada 2013 r.) na 
rzecz Spółki  poprzedzała sporządzenie wniosku o udzielenie tego zamówienia (19 
listopada 2013 r.).  

4) W przypadku zamówienia nr Z/18/2018 pn. Zakup 2 szt. ergometrów wioślarskich 
na siłownię WCT 1 Pływalnia Orbita, w związku z którym Spółka wydatkowała 8,8 
tys. zł, wbrew § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu zaniechano przeprowadzenia rozeznania 
rynku (wśród co najmniej trzech potencjalnych wykonawców), a tym samym bez 
wymaganej analizy rynku uznano, że zakupiony sprzęt będzie w stanie dostarczyć 
tylko jeden wykonawca.  

W odniesieniu do powyższego Prezes wyjaśnił, m.in. że: praktyka wysyłania zapytań 
była podyktowana potrzebą uzyskania informacji co do szacunkowego kosztu 
zamówienia. Dodał, że w sytuacji gdy dwaj wykonawcy, do których wysłano 
zapytanie w sprawie oferty, nie złożyli swoich ofert, przyjęto ofertę złożoną w dniu  
4 października 2013 r. jako jedyną, która wpłynęła. Zlecenie realizacji zostało 
powierzone w formie ustnej przez Członka Zarządu – dyrektora ds. The World 
Games, zgodnie z Kodeksem cywilnym, z pominięciem Regulaminu. Ponadto  
w ocenie Prezesa posiadana przez Spółkę opinia prawna wskazywała na 
konieczność regulacji płatności za usługę wykonaną należycie. Wyjaśnił również, że 
planując zakup ergometrów wioślarskich kierowano się posiadanym 
doświadczeniem z wybraną marką sprzętu i wiedzą o jego niezawodności, a także 
wskazał, że w tym przypadku nie miały zastosowania przepisy art. 29 ustawy Pzp  
i Spółka mogła wskazać konkretny produkt. Dodatkowo dostawca zagwarantował 
opiekę serwisową. Ponadto wskazał, że przeprowadzane przez Spółkę 
postępowania nie podlegały przepisom ustawy Pzp, wobec czego przyjęto dużą 
swobodę w tym zakresie. Potwierdzają to również wyjaśnienia Członka Zarządu – 
dyrektora ds. The World Games, który wskazał, że w przypadku niezgodności treści 
zapytania ofertowego z ofertą oraz ofertą a faktyczną realizacją zadania 
dotyczącego przeprowadzenia działań promocyjnych i komunikacyjnych dla TWG 
2017 przewidywano dużą elastyczność i zmienność form co do zakresu realizacji 
poszczególnych jej elementów. 
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NIK nie podziela stanowiska Prezesa zaprezentowanego w ww. wyjaśnieniach, 
gdyż postanowienia Regulaminu jako aktu prawa wewnętrznego Spółki winny być 
stosowane.  

(dowody: akta kontroli str. 17-20, 355-368, 529-703, 746-751, 841-848, 1205-1208) 

1. Spółka nie realizowała w formie pisemnej  obowiązków sprawozdawczych wobec 
WKO, a tym samym brak było w Spółce dokumentacji potwierdzającej sposób, 
zakres i przebieg realizacji zadań wynikających z § 13 ust. 3 zarządzenia 
Prezydenta Wrocławia nr 3564/16 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podziału 
zadań dotyczących organizacji we Wrocławiu Igrzysk „The World Games 2017”, 
oraz §16 ust. 2 zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5590/16 z dnia 20 
października 2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących organizacji we 
Wrocławiu Igrzysk „The World Games 2017”.  

NIK zwraca uwagę, że forma pisemna zapewnia w najlepszym stopniu możliwość 
udokumentowania zrealizowanych zadań. Niezastosowanie tej formy wpłynęło  
w toku kontroli na brak możliwości ustalenia w pełnym zakresie m.in. przebiegu 
realizacji przywołanych powyżej zadań Spółki.  

2. W objętych badaniem postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych nr 
Z/108/2013 z dnia 12 listopada 2013, nr Z/112/2013 z dnia 19 listopada 2013 r. oraz 
nr Z/129/2013 z dnia 2 stycznia 2014 r. stwierdzono brak dowodów na wysłanie 
treści zapytania w sprawie oferty do trzech potencjalnych wykonawców, a także 
dokumentów potwierdzających pozyskanie ofert (wskazujących na sposób i termin 
ich pozyskania) w ramach zamówienia. W konsekwencji brak jest możliwości 
potwierdzenia, że w treści zapytania w sprawie oferty na wykonanie ww. 
zamówienia zawarto kryteria oceny ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz termin 
jego realizacji, do czego zobowiązywały Spółkę postanowienia zawarte w § 4 ust. 3 
Regulaminu; ponadto dokumentacja postępowania nr Z/108/2013 nie zawierała 
jednej ze złożonych ofert. 

 

WCT Spartan zrealizowało powierzone zadania w zakresie dotyczącym organizacji 
TWG 2017, w sposób umożliwiający przeprowadzenie Igrzysk na terenie 
zarządzanych przez nią obiektów.  

W Spółce, przed powołaniem WKO, tj. podmiotu odpowiedzialnego za organizację 
Igrzysk, utworzono komórkę organizacyjną, która realizowała zadania m.in.  
w obszarze promocji Igrzysk, a także zleciła opracowanie koncepcji formy prawnej 
funkcjonowania WKO. Realizowane przez Spółkę działania związane z organizacją 
Igrzysk po utworzeniu WKO obejmowały przede wszystkim przygotowanie oraz 
udostępnienie wytypowanych na potrzeby TWG 2017, a zarządzanych przez 
Spółkę, obiektów sportowych, tj.: kompleksu pływalni przy ul. Wejherowskiej oraz 
Hali Orbita. Ponadto WCT Spartan w zakresie prowadzonej działalności 
zrealizowało na potrzeby Igrzysk usługi hotelarskie. Działania Spółki przyczyniły się 
tym samym bezpośrednio do przeprowadzenia podczas Igrzysk zawodów w sześciu 
dyscyplinach sportowych. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości w zbadanym 
obszarze polegały na: [1]  niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu  kwoty 
2 mln zł na zakup obligacji jednego z klubów sportowych, pomimo że środki te 
(zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 26 
lipca 2016 r), winny zostać wykorzystane na zakup wyposażenia służącego 
organizacji TWG 2017; [2] niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniu kwoty 
blisko 400 tys. zł z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  dokonanego  
w 2013 r. przez Gminę Wrocław, na cele inne niż organizacja TWG 2017; [3] 
naruszeniu w czterech spośród pięciu zbadanych postępowaniach, obowiązujących 
w Spółce uregulowań dotyczących udzielania  zamówień publicznych.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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Ponadto NIK sformułowała uwagi dotyczące: [1] nierealizowania w formie pisemnej 
obowiązków sprawozdawczych w związku organizacją Igrzysk; [2] braku części 
dokumentów związanych z udzielanymi przez Spółkę zamówieniami. 

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

2.1. Na terenach obiektów zarządzanych przez Spółkę podczas Igrzysk 
przeprowadzono zawody (a także treningi) łącznie w sześciu dyscyplinach 
sportowych: 

− [1] sumo; [2] kickboxing; [3] muay thai – w Hali Orbita: 

− [4] ratownictwo wodne; [5] pływanie w monopłetwie – na krytej pływalni; 

− [6] kajak polo – na odkrytej pływalni.  

W dacie przeprowadzenia Igrzysk Spółka nie zarządzała kompleksem torów 
wrotkarskich. Obiekt ten na czas TWG 2017 został przekazany WKO przez Zarząd 
Zieleni Miejskiej  (dalej: ZZM), na podstawie umowy użyczenia. 

Prezes wyjaśnił, że do Spółki nie wpływały zalecenia/uwagi co do sposobu realizacji 
zadań związanych z TWG 2017. Ustalenia pomiędzy organizatorem a Spółką 
zostały zawarte w umowach na wynajem obiektów na potrzeby TWG 2017. 

(dowody: akta kontroli str. 320-335, 753, 965, 1211) 

2.2.1. W wyniku inwestycji zrealizowanej w związku z TWG 2017, a obejmującej 
przebudowę basenu przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu, zostały zmodernizowane 
trzy odkryte baseny pływackie, a także zbudowano od podstaw budynek krytej 
pływalni: basen olimpijski o długości 50 m, basen rozgrzewkowy – obiekty te oddano 
do użytku w 2017 r. W budynku pływalni krytej udostępniono także saunarium, 
siłownię oraz salę fitness. Jak wskazał Prezes, Spółka nie była odpowiedzialna za 
zaprojektowanie i wybudowanie ww. obiektów, ale zrealizowała zadanie polegające 
na wyposażeniu siłowni. 

(dowody: akta kontroli str. 183-204, 665-703) 

Inwestycja obejmująca budowę kompleksu torów do sportów wrotkarskich nie 
została ukończona w pełnym zakresie przed Igrzyskami.  

Przed TWG 2017 zrealizowany został I etap, natomiast w ramach II etapu realizacji 
tej inwestycji pozostały do wykonania roboty budowlane obejmujące: budowę 
budynku administracyjno-socjalnego, instalację oświetlenia toru do jazdy szybkiej  
i ulicznej, obiekty terenowe (nasypy A i B, schody terenowe, pochylnie dla 
niepełnosprawnych, kładka dla pieszych łącząca nasypy A i B), zadaszony śmietnik 
pod kontenery, boisko do gry w bule oraz montaż elementów małej architektury 
i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla miasta Wrocławia pierwotnie określił termin wykonania tych prac na dzień 31 
grudnia 2018 r.31, a następnie termin ten został przesunięty do dnia 31 grudnia  
2020 r.32  

Po zakończeniu Igrzysk, w dniu 14 sierpnia 2017 r. Gmina Wrocław – Zarząd Zieleni 
Miejskiej na podstawie umowy użyczenia z dnia 14 sierpnia 2017 r.33 oddała Spółce 
nieodpłatnie nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu, na 
terenie której znajdowały się dwa wybudowane na potrzeby TWG 2017 tory 
wrotkarskie: tor do jazdy rekreacyjnej oraz tor do jazdy szybkiej. Umowa ta została 

                                                      
31 Decyzja nr 1628/17 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2017 r. 
w sprawie udzielenie pozwolenia na użytkowanie I etapu inwestycji.  
32 Decyzja nr 2402/2018 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia z dnia 29 listopada 2018 r. 
zmieniająca decyzję Nr 1628/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w zakresie terminu wyznaczonego na wykonanie II etapu 
przedmiotowej inwestycji, poprzez jego przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. 
33 Nr DZZ.422.72.2017.4.AN z dnia 14 sierpnia 2017 r.  

Opis stanu  
faktycznego 
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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 
przesuwany, 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.34 W toku kontroli 
Prezes wyjaśnił, że „Nie ma decyzji właściciela, kto będzie zarządzał obiektem  
w przyszłości. Potencjalnym Zarządcą może być WCT Spartan sp. z o.o. Umowa 
ulega przedłużeniu do czasu ustalenia przez Gminę Wrocław w czyim zarządzie 
będzie obiekt”. Natomiast w przekazanych informacjach Dyrektor ZZM wskazał, że 
„przesłankami, które zdecydowały o przekazaniu do użytkowania toru wrotkarskiego 
Wrocławskiemu Centrum Treningowemu SPARTAN Sp. z o.o. był brak kompetencji 
Zarządu Zieleni Miejskiej do zarządzania obiektami sportowymi.” Dyrektor ZZM 
poinformował również, że ustalenia w przedmiocie przekazania toru Spółce do 
użytkowania poczyniono z Gminą Wrocław – właścicielem obiektu.  

(dowody: akta kontroli str. 346-354, 959, 1739, 1899-1901, 2074-2076) 

2.2.2. W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonowało stanowisko Kierownika 
WCT I odpowiedzialnego za działalność Hali Orbita oraz kompleksu basenów 
zlokalizowanych przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu oraz Kierownika WCT I.1 
odpowiedzialnego za działalność Hotelu Orbita.  

Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym ustalającym strukturę organizacyjną, 
zasady oraz zakresy działania pionów i komórek organizacyjnych Spółki był 
Regulamin organizacyjny. W Spółce nie opracowano osobnej dokumentacji 
dotyczącej zarządzania obiektami wykorzystywanymi na potrzeby TWG 2017. Dla 
każdego obiektu opracowano Regulamin (dla korzystających z obiektu), który 
zamieszczano w widocznym miejscu.   

(dowody: akta kontroli str. 208-246, 994, 999, 1214-1331) 

W strukturze Spółki do dnia 18 lipca 2019 r. nie utworzono stanowiska 
odpowiedzialnego za działalność torów wrotkarskich zlokalizowanych przy ul. 
Sukielickiej we Wrocławiu. Prezes wyjaśnił, że tor wrotkarski to obiekt sezonowy, 
dozorowany przez zatrudnionego tam zleceniobiorcę oraz pracownika działu 
technicznego, a dodatkowo w sezonie Spółka zatrudnia koordynatora tego obiektu. 
Dodał również, że na ówczesnym etapie obiekt nie wymagał tworzenia dodatkowego 
stanowiska, co w ocenie Spółki byłoby nieekonomiczne. Z dniem 19 lipca 2019 r. 
w Spółce utworzono stanowisko Koordynatora ds. sportu i organizacji imprez 
w komórce organizacyjnej pn. Tor wrotkarski ul. Sukielicka Wrocław, w kompetencje 
którego włączono m.in.: koordynację szkółek rolkarskich i łyżwiarskich, nadzór nad 
instruktorami prowadzącymi szkółki, organizację wydarzeń promujących obiekt, 
współpracę z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich (ustalenie kalendarza 
imprez ogólnopolskich, pozyskiwanie sponsorów na organizowane wydarzenia, 
sprzedaż powierzchni reklamowych na terenie toru wrotkarskiego). Jak wyjaśnił 
Wiceprezes Zarządu Spółki, ww. pracownik sprawował nadzór nad pracownikiem 
zatrudnionym na umowy zlecenia w zakresie bieżącego utrzymania obiektu, 
przeprowadzał działania animacyjne mające na celu zbudowanie pozytywnego 
wizerunku tego miejsca, koordynował szkółki rolkarskie w sezonie, prowadził stronę 
internetową (tzw. fanpage). Pracownik był zatrudniony na przywołanym stanowisku 
do dnia 31 stycznia 2020 r. Jak wyjaśnił Prezes od dnia 1 lutego 2020 r. nadzór nad 
kompleksem torów wrotkarskich pełnił Wiceprezes Zarządu.  

(dowody: akta kontroli str. 244-246, 844-845, 1212-1213, 1884, 1890-1898, 2115, 2118 ) 

                                                      
34 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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Wyjaśniając jakie działania podejmowała Spółka w związku z opiniami 
użytkowników kompleksu torów wrotkarskich (wskazującymi m.in. na brak szafek 
depozytowych, ławek, sztucznego oświetlenia oraz zacienionych miejsc) Prezes 
wskazał, że: „Tor wrotkarski jest obiektem ogólnodostępnym o charakterze 
parkowym. Obiekt nie został wyposażony w zaplecze szatniowo sanitarne. (…) 
Spółka jest czasowym użytkownikiem obiektu ze względu na brak decyzji 
Właściciela o wyznaczeniu zarządcy obiektu. Spółka nie może inwestować 
znacznych  środków własnych w obiekt, którego nie jest właścicielem. Spółka 
wystąpiła do Biura Nadzoru Właścicielskiego o przyznanie środków, które mogłaby 
przeznaczyć między innymi na oświetlenie, budowę budynku socjalnego o czym 
również informowaliśmy w wymienionym wyżej piśmie a uchwały zostały 
udostępnione do wglądu kontrolerowi NIK. Podczas większych imprez rozkładane 
były leżaki do siedzenia. Spółka zabezpiecza serwis sanitarny na obiekcie. 
Dodatkowo zostały zamontowane 2 ławki (przeniesione z innego obiektu Spółki). 
W chwili obecnej na otwartym terenie nie ma warunków na bezpieczne i skuteczne 
zabezpieczania depozytów osób korzystających, będzie to możliwe po 
wybudowaniu budynku, w którym można by  te szafki umieścić”. 

W toku kontroli NIK, w sierpniu 2019 r., obiekt doposażony został w szafki 
szatniowe. Sześć szafek ustawionych zostało na terenie obiektu przy wejściu. Szafki 
te były narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – ich stan 
wskazywał na widoczne ślady korozji. 

(dowody: akta kontroli str. 847, 850, 1835- 1846) 

2.2.3. Sposoby procedowania przypadków ujawnionych usterek na obiektach 
wybudowanych/zmodernizowanych w związku z Igrzyskami nie były 
sformalizowane. Prezes wskazał, że w przypadku Hali Orbita Spółka usuwała 
usterki we własnym zakresie, a w sytuacjach nagłych kierownik zgłaszał 
konieczność przeprowadzenia naprawy czy remontu do Zarządu Spółki.  

Kompleks basenów był objęty gwarancją wykonawcy obiektu i pracownicy zgłaszali 
usterki do inwestora zastępczego (Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.) i do 
wiadomości generalnego wykonawcy obiektu. Dodatkowo, jak wskazał Prezes, 
pracownicy Spółki dokonywali codziennego monitoringu pomieszczeń basenu 
odkrytego i jego urządzeń technicznych. Stosowny opis z tych czynności 
zamieszczali w  książkach obiektu oraz raportach, a raz na pół roku 
przeprowadzany był przegląd, z którego sporządzano protokół. Prezes dodał, że  
w przypadku basenu krytego pracownicy Spółki dokonywali codziennego 
monitoringu pomieszczeń dokonując odpowiednich zapisów w harmonogramie 
monitoringu, a także codziennych pomiarów parametrów wody odnotowywanych 
w raportach zmian obsługi. Raz na kwartał przeprowadzano przeglądy 
eksploatacyjne instalacji teletechnicznych oraz konserwacje systemu sygnalizacji 
pożaru, z kolei raz na pół roku dokonywano przeglądu pomieszczeń i urządzeń 
technicznych basenu, z którego sporządzano protokół.  

Z przedłożonej na potrzeby kontroli dokumentacji wynika, że do końca 2019 r. 
Spółka zgłosiła łącznie 167 usterek dotyczących kompleksu basenów, polegających 
m.in. na przecięciach na sufitach obiektu krytej pływalni, awarii elektronicznego 
systemu obsługi klienta, awarii elementów sytemu wytwarzania i podawania 
podchlorynu, korozji mocowań drabinek, korozji elementów zjeżdżalni, czy też 
uszkodzenia nawierzchni EPDM na basenach zewnętrznych. Zgodnie  
z przedłożonymi w toku kontroli materiałami spośród zgłoszonych usterek 
wykonawca uznał, że 11 z nich nie jest uzasadnionych, przy czym w pięciu z tych 
przypadków podjął działania skutkujące ich usunięciem. Sześć usterek, których 
wykonawca nie uznał dotyczyło: [1] systemu ESOK – opaski do szafek; [2] systemy 
BMS – centrali wentylacyjnych; [3] utrudnionego dostępu do systemu sygnalizacji 
pożaru; [4] niewłaściwej lokalizacji czujek optycznych; [5] braku części obudów 
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modułów sterująco-monitorujących; [6] pękniętej szyby w drzwiach 
przeciwpożarowych. Kontrola NIK wykazała, że dwie spośród zgłoszonych przez 
Spółek usterek oczekiwały na usunięcie (usterki dotyczące odspajania się 
nawierzchni EPDM oraz korozji zjeżdżalni), a termin ich usunięcia przesunięto do 
końca marca 2020 r. 

W dniu 10 stycznia 2019 r. w obecności zastępcy kierownika WCT I oraz głównego 
specjalisty ds. informatyki Spółki dokonano oględzin systemu informatycznego wraz 
z osprzętem, wykorzystywanych przez Spółkę do obsługi klientów korzystających  
z kompleksu basenów (pływalnia odkryta i kryta) zlokalizowanych przy  
ul. Wejherowskiej. W toku oględzin stwierdzono, że system obsługi klienta wraz  
z częścią urządzeń (komputery z ekranami dotykowymi, klawiatury oaz urządzenia 
wskazujące) dostarczonymi w ramach inwestycji dotyczącej budowy kompleksu 
basenów i przekazany Spółce, nie były użytkowane. Jak wyjaśnili pracownicy Spółki 
biorący udział w oględzinach w to miejsce zakupiono, ich  zdaniem, szybszy, 
uniwersalny,  tańszy i dopasowany do potrzeb Spółki sprzęt i oprogramowanie. Nie 
posiadał on jednakże funkcjonalności pozwalającej na sprzedaż usług Spółki przez 
Internet. Ponadto zniszczeniu uległy opaski wydawane użytkownikom obiektu,  
a wykonawca odmówił uznania zgłoszenia usterki w tym zakresie35 (w uzasadnieniu 
wykonawca wskazał, że uszkodzenia mechaniczne nie mogą być uznawane za 
podlegające gwarancji). Na zakup sprzętu i oprogramowania Spółka wydatkowała 
łącznie 17 773,50 zł, natomiast na zakup nowych opasek Spółka wydatkowała 
łącznie 6 745,20 zł36. 

(dowody: akta kontroli str. 855-865, 1649-1659, 1696, 1700,1703-1711,) 

Natomiast oględziny kompleksu basenów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 
2019 r.37 wykazały w zakresie krytej pływali m.in: niestabilność części drabinek 
zamontowanych przy niecce basenowej, a także ślady korozji na mocowaniach oraz 
wokół mocowań tych drabinek, spękania na ścianach i suficie podwieszanym 
w pomieszczeniu siłowni, a także zaleganie wody opadowej i materiału 
organicznego na dachu pływalni.  W przypadku basenów zewnętrznych stwierdzono 
m.in. korozję elementów zjeżdżalni, a także miejscowe ubytki nawierzchni EPDM. 
Ponadto ww. usterki stwierdzili pracownicy Spółki w trakcie przeglądu 
przeprowadzonego w dniach od 20 do 23 maja 2019 r. Spółka zgłosiła ww. usterki  
w toku kontroli do Wrocławskich Inwestycji w zgłoszeniach z dnia 22 czerwca 2019 
r. Prezes nie wyjaśnił z czego wynikał odstęp czasowy pomiędzy datą stwierdzenia 
występowania usterek, a datą ich zgłoszenia. Zgodnie z materiałami przekazanymi 
przez Spółkę usunięte zostały usterki dotyczące drabinek basenu krytego, natomiast 
wykonawca odmówił uznania usterki w zakresie występowania zastoin wód 
opadowych na dachu budynku krytej pływalni. Wykonawca w dniu 26 czerwca 2019 
r. zadeklarował w odniesieniu do ubytków nawierzchni EPDM oraz korozji pomostów 
zjeżdżalni, że prace przy usuwaniu tych usterek będą wykonane po sezonie 
kąpielowym (z notatki z dnia 4 grudnia 2019 r. wynika z kolei, że wykonawca 
deklaruje wykonywanie tych prac w marcu 2020 r., wskazując przy tym, że 
wykonanie tych prac uzależnione jest od czynników atmosferycznych). 

(dowody: akta kontroli str. 762, 999, 1103- 1149, 1649-1659, 1667-1677, 1697, 1701, 1717-
1725, 1778, 1781-1782,1909, 1886, 1971-1977, 2186-2194) 

W przypadku kompleksu torów wrotkarskich w procesie przekazywania 
nieruchomości Spółce wskazano występujące usterki, polegające na niewłaściwym 
wyprofilowaniu nawierzchni toru do jazdy szybkiej, powodującym powstawanie 
zastoin wodnych oraz uszkodzeniu fragmentu bandy toru do jazdy szybkiej38. 

                                                      
35 Zgłoszenie z dnia 12 czerwca 2018 r. 
36 Faktura VAT z dnia 25 marca 2018 r. (3 141,30 zł) oraz 23 stycznia 2019 r. (3 603,90 zł).  
37 Oględziny zostały przeprowadzone w ramach kontroli  realizowanej we Wrocławskich Inwestycjach Sp. z o.o. 
38 Protokół zdawczo-odbiorczy /użyczenie terenu/ z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
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Wykonawca w powiadomieniu z dnia 28 maja 2018 r. skierowanym do Wrocławskich 
Inwestycji sp. z o.o. , wskazał, że usterki te zostały usunięte.  

(dowody: akta kontroli str. 349-351, 2171-2174,) 

Jak wskazał Prezes stwierdzone usterki na terenie kompleksu torów wrotkarskich są 
zgłaszane przez pracowników Spółki na bieżąco telefonicznie do Zarządu Zieleni 
Miejskiej. 

W dniu 20 listopada 2018 r., kontrolerzy NIK w obecności specjalisty ds. inwestycji  
i remontów Spółki dokonali oględzin terenu przy ul. Sukielickiej we Wrocławiu, na 
którym znajduje się kompleks torów wrotkarskich. W dacie oględzin kompleks 
składał się przede wszystkim z dwóch torów wrotkarskich, tj. toru do jazdy szybkiej 
oraz toru do jazdy rekreacyjnej, wokół których znajdowały się tereny zielone. Poza 
tym na terenie obiektu posadowione były dwa kontenery pełniące odpowiednio rolę 
zaplecza dla pracownika porządkowego oraz zaplecza technicznego, jedna toaleta 
przenośna, stojaki na rowery oraz trzy ławki. Na terenie obiektu brak było 
oświetlenia torów wrotkarskich oraz budynków.  

W toku oględzin stwierdzono m.in. występowanie zastoin wody na torze do jazdy 
szybkiej oraz na terenie wewnątrz tego toru, a także miejsc wskazujących na 
występowanie takich zastoin. Ponadto na torze do jazdy szybkiej stwierdzono 
występowanie  miejscowych pęknięć nawierzchni w tym  przebiegających przez całą 
jego szerokość.  

Spółka w dniu 22 listopada 2018 r., tj. dwa dni po przeprowadzonych przez 
kontrolerów NIK oględzinach obiektu, zgłosiła do ZZM usterki polegające na 
poprzecznych pęknięciach powierzchni toru do jazdy szybkiej oraz uszkodzeniu 
dylatacji w obrębie toru do jazdy szybkiej.  

W dniu 30 listopada 2018 r. przedstawiciele wykonawcy obiektu, inwestora 
zastępczego, tj. Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. oraz pracowników ZZM i Spółki 
przeprowadzili przegląd gwarancyjny toru do jazdy szybkiej, w którym uczestniczył 
pracownik Spółki. W treści protokołu z przeglądu wskazano, że wykonawca dokona 
doraźnego zabezpieczenia pęknięć toru do jazdy szybkiej, aby zabezpieczyć go 
przed dalszą destrukcją, natomiast do dnia 31 maja 2019 r. zostanie dokonana 
docelowa naprawa z użyciem żywic, z których została wykonana wierzchnia 
warstwa toru. Ponadto wykonawca przedstawił wyniki pomiarów równości toru jazdy 
szybkiej oraz placu wewnątrz tego toru, w których wskazano, że wyniki pomiaru nie 
przekraczają dopuszczalnej tolerancji. Z opinii biegłego powołanego przez NIK 
wynika, że na tym torze występują miejsca, w których nierówności przekraczają 
dopuszczalne parametry.  

 (dowody: akta kontroli str. 932-958, 967-983 2157-2159, 2177-2185) 

Poza usterkami wskazanymi w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia 31 sierpnia 
2017 r. oraz zgłoszeniem usterek dokonanym w dniu 22 listopada 2018 r. Spółka 
zgłosiła do ZZM następujące usterki:  [1] 27 lutego 2019 r. (zgłoszenie czterech 
poprzecznych pęknięć dylatacyjnych na torze do jazdy szybkiej), [2] 5 lipca 2019 r. 
(miejscowe wklęśnięcie na torze do jazdy szybkiej o powierzchni ok. 1,5 m2) oraz [3] 
15 stycznia 2020 r. (korozja elementów zbrojenia rozproszonego na placu 
betonowym wewnątrz toru do jazdy szybkiej). 

Jak wyjaśnił Dyrektor ZZM usterki polegające na pęknięciach toru do jazdy szybkiej 
zostały usunięte do dnia 31 maja 2019 r., natomiast w przypadku obniżenia poziomu 
toru stwierdzono, że mieści się to w ramach dopuszczalnych odchyłek. 

Przeprowadzone w sierpniu, listopadzie i grudniu 2019 r. przez kontrolerów NIK 
oględziny wykazały m.in., że na torze do jazdy szybkiej wystąpiły kolejne 
uszkodzenia polegające na pęknięciach wierzchniej warstwy nawierzchni, a także 
porowatych jej ubytkach o średnicy do kilku milimetrów. Z kolei na betonowym placu 
wewnątrz toru widoczna była w warstwie powierzchniowej korozja zbrojenia 
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rozproszonego, a także widoczne były uszkodzenia (w tym wykruszenia i ubytki 
betonu) i szczeliny w miejscach dylatacji pomiędzy betonowym placem wewnątrz 
toru, a torem do jazdy szybkiej. Ponadto podczas oględzin przeprowadzonych  
w grudniu 2019 r. stwierdzono, że w niektórych miejscach skorodowane, stalowe 
elementy zbrojenia rozproszonego wystawały ponad nawierzchnię placu 
betonowego. W odniesieniu m.in. do powyższego Prezes wyjaśnił: „W okresie od 
listopada do kwietnia nie odbywają się zajęcia z nauki jazdy na rolkach. 
Szczegółowy przegląd stanu technicznego toru wrotkarskiego planowano pod 
koniec lutego 2020 r. W dniu 15 lutego 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej został 
poinformowany o korozji drutów zbrojeniowych na powierzchni posadzki betonowej 
toru wrotkarskiego do jazdy szybkiej. W dniu 29 stycznia 2020 r. zebrała się komisja 
celem określenia stanu faktycznego nawierzchni i określenia sposobu i terminu 
naprawy. Spółka nie jest stroną w działaniach zmierzających do usuwania usterek  
w ramach gwarancji, sporządzania dokumentacji stanowiącej podstawę napraw, jak 
również dokumentacji z odbioru napraw.” 

Ponadto przeprowadzone oględziny39 wykazały, że miejscowe naprawy 
pęknięć/ubytków nawierzchni toru do jazdy szybkiej zostały wykonane przy użyciu 
odmiennego materiału, niż materiał z którego wykonana została nawierzchnia. Poza 
tym materiał ten posiadał odmienne właściwości (charakteryzował się mniejszą 
przyczepnością) w porównaniu do pierwotnie użytego materiału, a ponadto  
w miejscach napraw występowały miejscowe nierówności. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące m.in. weryfikacji przez Spółkę sposobu 
dokonania napraw (pracownicy Spółki wchodzili w skład komisji przeprowadzającej 
przegląd gwarancyjny i ustalającej usunięcie usterek) Prezes wyjaśnił, że „WCT 
Spartan sp.  z o.o. nie jest stroną przy odbiorze napraw gwarancyjnych. Obecność 
pracowników Spółki przy odbiorach ogranicza się do udostępnienia obiektu. Nie 
analizujemy zasadności, składu ani właściwości zastosowanych materiałów 
naprawczych”.   

(dowody: akta kontroli str. 965, 999, 1783-1786, 1803-1834, 1835-1846, 1867-1883,1885,1890) 

2.3. Spółka nie posiadała strategii/dokumentacji/planu wykorzystania/rezerwacji 
obiektów wykorzystywanych na potrzeby TWG 2017 (kompleks basenów, tory 
wrotkarskie, Hala Orbita) w przyszłości. Prezes wskazał, że rezerwacje obiektów, 
usług, odbywają się na bieżąco na podstawie złożonych zamówień/zleceń, 
wykupionych usług. Dodał, że corocznie w planie działalności Spółka uwzględnia 
promocję i planowane przychody obiektów. 

(dowody: akta kontroli str. 13, 708,1211 ) 

2.4. Od otwarcia kompleksu basenów do momentu rozpoczęcia TWG 2017 (tj. od 
marca do czerwca 2017 r.) Spółka z tytułu władania kompleksem basenu uzyskała 
przychody w wysokości 621 935,66 zł netto i poniosła koszty w wysokości 
2 289 869,23 zł netto.  

(dowody: akta kontroli str. 24) 

Za 2017 r. w Spółce ustalono wspólny wynik finansowy zarówno dla pływalni krytej, 
jak i otwartej Po zakończeniu TWG40, Spółka w 2017 r. z działalności prowadzonej 
na terenie kompleksu pływalni osiągała w każdym miesiącu ujemny wynik 
finansowy41 (łącznie (–) 1 505 778,24 zł bez podatku VAT).  

W latach 2018-2019 odrębnie ustalono wynik finansowy dla pływalni krytej i odkrytej, 
i tak odpowiednio: 

                                                      
39 Również oględziny przeprowadzone w sierpniu 2019 r. 
40 W dniu 30 lipca 2017 r.  
41 W 2017 r. Spółka prowadziła ewidencję kosztów i przychodów łącznie dla basenu krytego i odkrytego. 
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− w przypadku pływalni krytej Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie 
(–) 582 596,25 zł w 2018 r. oraz (–) 481 403,72 zł w 2019 r., przy czym  
w przypadku dwóch miesięcy 2018 r.42  oraz czterech w 2019 r.43 wynik ten był 
dodatni (łączne przychody wyniosły odpowiednio 4 288 113,56 zł oraz 
5 117 262,36 zł); 

− w przypadku basenów odkrytych pomimo jego sezonowego funkcjonowania 
i ponoszenia całorocznych kosztów jego utrzymania Spółka  osiągnęła dodatnie  
wyniki finansowe, tj. 292 874,39 zł w 2018 r. oraz 338 904,91 zł w 2019 r. (łączne 
przychody wyniosły odpowiednio 1 326 030,23 zł oraz 1 446 252,52 zł). 

Prezes wyjaśnił m.in., że wpływ na wynik finansowy krytej pływalni ma sytuacja na 
rynku pracy, przejawiająca się coraz wyższymi kosztami pracy, co wpływa także na 
koszty usług obcych (sprzątanie, ochrona, ratownictwo wodne), a także wzrost cen 
energii elektrycznej. 

(dowody: akta kontroli str. 1346) 

Ustalany przez Spółkę cennik usług basenowych ulegał niewielkim wahaniom, 
głównie w zakresie ustalenia ceny za bilety za wejście na basen kryty w związku ze 
zmianą systemu korzystania z basenu (możliwość wejścia o dowolnej porze dnia, 
a nie o pełnej godzinie).  

(dowody: akta kontroli str. 713-745,1213) 

Jak wyjaśnił Prezes, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 9 pkt 24 regulaminu 
organizacyjnego Spółka podejmowała współpracę z klubami sportowymi, Polskim 
Związkiem Pływackim, stowarzyszeniami fundacjami, szkołami podstawowymi  
i ponadpodstawowymi na podstawie dokonanych przez podmioty zleceń/zamówień 
oraz na podstawie podpisanych umów na świadczenie usług. Umowy z ww. 
podmiotami zawierano na czas określony i dotyczyły one wynajmu torów na krytej 
pływalni. Nie zawierano umów dotyczących długofalowej współpracy ze związkami 
sportowymi. 

Prezes wyjaśnił, że w przypadku wynajmowania obiektów sportowych podmiotom 
zewnętrznym, Spółka nie dysponowała danymi dotyczącymi liczby uczestników 
(sportowców/widzów) imprez/wydarzeń oraz czy uczestnictwo w nich 
uwarunkowane było wniesieniem opłaty. Takie dane pozostawały w dyspozycji 
podmiotów, które były stronami wynajmu obiektów na poszczególne wydarzenia.  
W Hali Orbita odbywały się: koncerty, targi, turnieje sportowe (międzyszkolne, 
wewnątrzkrajowe, międzynarodowe), turnieje tańca, kongresy etc. Na terenie krytej 
pływalni organizowano międzyszkolne, a także międzynarodowe zawody  
w pływaniu. W ramach realizacji zawartej przez Gminę Wrocław z Polskim 
Związkiem Pływackim umowy w 2019 r. obiekt udostępniany był łącznie 14 razy na 
rzecz różnych podmiotów, a przychody z tego tytułu wyniosły łącznie 61 104,01 zł 
netto, w tym sześciokrotnie udostępniano obiekt na potrzeby przeprowadzenia 
zgrupowań kadry narodowej (różnego szczebla). Na krytej pływalni w latach 2017-
2019 po TWG 2017 przeprowadzono co najmniej  osiem imprez (w tym corocznie 
Memoriał Marka Petrusewicza, Otwarte Letnie Mistrzostwa Dolnośląskiego 
Okręgowego Związku Pływackiego).  

 (dowody: akta kontroli str. 13, 22-23, 998, 1211-1213, 1332-1342, 1887, 1891, 1910-1911) 

Prezes wskazał, że Spółka ustalając stawki za udostępnienie kompleksu basenów 
brała pod uwagę treść Umowy na udostępnienie obiektu sportowego zawartej 
w dniu 12 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Polskim Związkiem 
Pływackim (dalej: „PZP”).  

(dowody: akta kontroli str. 759, 761, 994, 999) 

                                                      
42 Marzec i grudzień. 
43 Styczeń, luty, maj i październik. 
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2.4.2. W przypadku kompleksu torów wrotkarskich w 2017 r. Spółka nie osiągnęła 
żadnych przychodów44. W 2018 r. w związku z dysponowaniem tym obiektem 
Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości (–) 84 790,47 zł 
(zrealizowane przychody wyniosły 21 869,91 zł, natomiast koszty 106 660,39 zł),  
a w 2019 r. (–) 76 260,35 zł (zrealizowane przychody wyniosły łącznie 63 991,87 zł, 
a koszty 140 252,22 zł) 45.  

Tor do jazdy ulicznej/rekreacyjnej był obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym, 
otwartym do korzystania od godzin porannych do zmroku. Obiekt nie był 
udostępniany w dniach, w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne. 
Natomiast tor do jazdy szybkiej wykorzystywany był do prowadzenia przez Spółkę 
kursów jazdy na rolkach, a zainteresowanie tymi usługami, a w konsekwencji także 
przychody wzrosły w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. (z tego tytułu Spółka uzyskała 
w latach 2018-2019 przychody odpowiednio w kwocie 11 869,92 bez podatku VAT  
i 20 991,87 zł (bez podatku VAT), a liczba kursantów wynosiła 71 i 106 osób). 
Ponadto zgodnie z cennikiem usług Spółki przewidziano dostępność toru do jazdy 
szybkiej na rzecz klubów sportowych/zawodników. Z przedłożonych na potrzeby 
kontroli materiałów nie wynika, aby Spółka zrealizowała z tego tytułu przychody, jak 
również udostępniała w tym celu obiekt.  

Wpływ na wzrost przychodów kompleksu torów wrotkarskich w 2019 r. miało także 
zawarcie przez Spółkę co najmniej dwóch umów w przedmiocie odpłatnego 
udostępnienia tego obiektu na organizację podmiotom trzecim imprez zamkniętych 
(pikników dla pracowników) w dniach 25 maja oraz 8 czerwca 2019 r.46. Z tego tytułu 
Spółka osiągnęła wpływy w łącznej kwocie 35 700,00 zł (29 000,00 zł netto).  

Zawarcie tych umów wiązało się z wyłączeniem dostępności obiektu dla 
użytkowników. Spółka za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała 
informację: „TOR WROTKARSKI (cały obiekt) 25 maja i 8 czerwca NIECZYNNY!”. 

W § 4 ww. zwartych umów Spółka zastrzegła sobie prawo do swobodnego 
poruszania się po terenie wynajętego obiektu upoważnionych przez siebie 
pracowników oraz prawo kontroli właściwego wykorzystania obiektu i urządzeń.  

(dowody: akta kontroli str. 24-28, 98, 100-133, 849-850, 1001-1095, 1346, 1481-1484, 1532-
1567, 1486-1633, 1647, 16481697, 1736-1738, 1794-1802, 1909-1910, 1913-1915) 

Prezes wyjaśnił, że ze względu na prace wykonywane w związku ze zgłoszeniem 
reklamacyjnym, tor do jazdy szybkiej został oddany do użytku w połowie czerwca 
2018 r. Przed uwzględnieniem w cenniku Spółki kwoty odpłatności za korzystanie  
z toru do jazdy szybkiej pracownicy Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich (dalej: 
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 cennikiem47 usług Spółki 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. 

                                                      
44 Z wyłączeniem rozpoznanej przez Spółkę wartości przychodu z tytułu nieodpłatnego użyczenia toru wrotkarskiego,  
45 Prezentowane kwoty przychody nie obejmują przychodu Spółki związanego z zawartą z ZZM umową użyczenia kompleksu 
torów wrotkarskich, a także kosztów i przychodów administracyjnych, związanych z ogólnym zarządem.   
46 Umowa Najmu Nr 18/2019 zawarta w dniu 11 marca 2019 r. oraz Umowa Najmu Nr 27/2019 zawarta w dniu  24 kwietnia 
2019 r.  
47 Wprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 14/2018 z dnia 24 września 2018 r. 
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wpływów z tego tytułu. Prezes Spółki wyjaśnił, że WCT Spartan jest w stałym 
kontakcie z Zarządem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich (…). Dla klubów 
zrzeszonych w PZSW zaproponowano bardzo wysoką bonifikatę ceny. Tak duża 
promocja ma na celu wypromowanie i zachęcenie do uprawiana sportów 
rolkarskich. (…) Zawodnicy korzystają z toru w celach treningowych zgodnie  
z obowiązującym cennikiem.  Prezes PZSW wyjaśnił m.in. „Dostawaliśmy 
nieoficjalne informacje o tym, że ceny mają zostać obniżone, natomiast nie 
dostaliśmy żadnego zaktualizowanego cennika”. W odpowiedzi na prośbę o 
przedłożenie dokumentów potwierdzających pozostawanie Spółki w stałym 
kontakcie z PZSW Wiceprezes Spółki wyjaśnił, że „Rozmowy na temat cen wynajmu 
torów dla zawodników czy klubów były prowadzone telefonicznie z PZSW”. 

(dowody: akta kontroli str. 745, 1346, .1637-1645, 1777-1781, 1847-1850, 1886, 1891, 2115, 2120, 
2124) 

W latach 2017-2019 Spółka z tytułu nieodpłatnego świadczenia - umowy użyczenia 
kompleksu torów wrotkarskich rozpoznała  przychody w wysokości: [1] 144 018,55 zł 
(bez podatku VAT) za okres od 31 sierpnia do 31 grudnia 2017 r., [2]  436 610,40 zł 
(bez podatku VAT) za 2018 r.  oraz [3]  448 627,20 zł za 2019 r.  

(dowody: akta kontroli str. 521, 998,1001-1095, 1483, 1647, 1532-1567, 1663, 752-758, 
1886, 1891, 2118) 

Prezes wyjaśnił, że Spółka ustalając stawki za udostępnienie kompleksu torów 
wrotkarskich brała pod uwagę treść porozumienia w sprawie udostępniania torów do 
sportów wrotkarskich na potrzeby PZSW zawartego w dniu 30 czerwca 2017 r. 
pomiędzy Gminą Wrocław a PZSW48. W porozumieniu tym określono m.in., że 
Gmina deklaruje udostępnienie „Torów wrotkarskich”, dla celów prowadzenia 
działalności sportowej przez Związek, na preferencyjnych warunkach odpłatności na 
poziomie kosztów własnych (…), a warunki te miały być określone w corocznie 
zawieranej w terminie do 10 marca pomiędzy Gminą i PZSW umowie.  

Umowy takie w latach 2017-2019 nie zostały zawarte.  

Prezes PZSW poinformował pismem z dnia 5 września 2019 r., że „PZSW do dnia 
dzisiejszego nie zawarł takiej umowy. Dostawaliśmy nieoficjalne informacje o tym, 
że ceny mają zostać obniżone, natomiast nie dostaliśmy żadnego zaktualizowanego 
cennika (…)”. 

Sekretarz Miasta Wrocławia wskazał, że PZSW nie wystąpił z wnioskiem o zawarcie 
ww. umów. 

(dowody: akta kontroli str. 759, 761, 994, 999, 1847-1849, 2077-2078, 2195-2197) 

W czerwcu 2019 r. na terenie kompleksu torów wrotkarskich przeprowadzone 
zostały Mistrzostwa Polski w jeździe ulicznej. Wydarzenie zostało zorganizowanie 
wspólnie przez Gminę Wrocław, PZSW oraz Spółkę.  

(dowody: akta kontroli str. 1702, 1847-1866) 

Na terenie kompleksu torów do sportów wrotkarskich Spółka przeprowadziła w 2019 
r. wydarzenia o charakterze promocyjnym, na które wstęp był wolny od opłat; [1]  
w dniu 7 lipca 2019 r. i  10 sierpnia 2018 r. – warsztaty z jazdy szybkiej; [2] Puchar 
Wrocławia w jeździe na rolkach – etap I. 

(dowody: akta kontroli str. 1911) 

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

                                                      
48 Obowiązek zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia z PZSW wynikał z umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą 
Wrocław ze Skarbem Państwa (Ministrem Sportu i Turystyki). Gmina na podstawie umowy dotacji  została zobowiązana 
udostępniać na preferencyjnych warunkach odpłatności obiekt na potrzeby szkolenia sportowego prowadzonego przez PZSW.   
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1) Uchwała nr 8/IV/17 Zarządu Spółki 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 Wspólników49.  

2) Uchwała nr 9/IV/17 Zarządu Spółki 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.  

3) Uchwała nr 12/IV/17 Zarządu Spółki 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 Wspólników50.  

4)  Uchwała nr 10/IV/18 Zarządu Spółki 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 Spółki 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 przez Zgromadzenie Wspólników51. 

6) Uchwała nr 5/V/19 Zarządu Spółki 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 
socjalnego, budowę lodowiska zadaszonego, budowę boisk do piłki plażowej oraz 
budowę skateparku). 

Wniosek Spółki został uwzględniony przez Zgromadzenie Wspólników52. 

W przypadku ww. uchwał każdorazowe ich podjęcie, przed przekazaniem ich do 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia, było pozytywnie 
opiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki53. 

                                                      
49 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. 
50 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. 
51 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. 
52 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. 
53 Odpowiednio uchwały: [1] Uchwała nr 4/IV/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 lipca 2017 r.; [2] Uchwała nr 5/IV/2017 
Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 r.; [3] Uchwała nr 9/IV/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r.; 
[4] Uchwała nr 4/IV/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12 czerwca 2018 r.; [5] Uchwała nr 15/IV/2018 Rady Nadzorczej 
Spółki z dnia 24 września 2018 r.; [6] Uchwała Nr 6/IV/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 maja 2019 r. 
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 (dowody: akta kontroli str.249-255, 770-800, 841-845, 1345-1346, 1698, 1702) 
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. Spółka wystąpiła do Gminy Wrocław o zawarcie umowy 
użytkowania nieruchomości, na której zlokalizowany jest m.in. kompleks torów do 
sportów wrotkarskich, a także o wyrażenie zgody na dysponowanie tą 
nieruchomością do celów inwestycyjnych. Spółka uzyskała wyłącznie zgodę na 
dysponowanie nieruchomością na cele projektowe w związku z planowaną 
inwestycją.  

Według stanu na koniec stycznia 2020 r. Spółka zleciła54 opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej budowy zadaszonego lodowiska wraz z zapleczem 
socjalnym na terenie toru wrotkarskiego oraz wykonanie wizualizacji koncepcji 
(z tego tytułu Spółka wydatkowała kwotę 14 760,00 zł brutto). Wiceprezes Zarządu 
wyjaśnił m.in., że Spółka jest na etapie przygotowania materiałów do wyboru oferty 
na wykonanie dokumentacji projektowej stanowiącej projekt zamienny do 
dokumentacji projektowej na zagospodarowanie rejonu Parku Tysiąclecia od stronu 
ul. Sukielickiej we Wrocławiu wraz z budową infrastruktury sportowej w ramach 
World Games 2017. Dodał również, że Spółka przewiduje wykonanie: zadaszonego 
lodowiska/rolkowiska, budynku socjalnego, instalacji oświetlenia, kładki nad torem, 
nasadzenia zieleni. Wskazał przy tym, że planowane koszty inwestycji kształtują się 
w zakresie od 8 do 14 mln zł brutto. 

(dowody: akta kontroli str.1740-1775, 1888,1892, 1902-1908) 

2.4.4. W odniesieniu do zarządzanych obiektów sportowych (Hala Orbita, odkryta 
i kryta pływalnia oraz tor wrotkarski) Spółka nie opracowała ani nie posiadała 
programu, koncepcji lub innego sformalizowanego dokumentu opisującego 
realizację programu dziedzictwa (Legacy). Prezes wskazał, że Spółka 
wykorzystywała obiekty, którymi zarządzała do realizowania zadań określonych  
w celach działalności Spółki, dodając że na bazie tych obiektów organizowane są 
cykliczne imprezy i zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 
Dodał również, że obiekty są wykorzystywane po Igrzyskach na podstawie 
corocznie sporządzanego planu działalności zatwierdzanego przez Gminę Wrocław, 
a także, że w ocenie Spółki dzierżawa istniejących obiektów na imprezy promujące 
Igrzyska oraz na potrzeby Igrzysk nie wymagała opracowania strategii. 

(dowody: akta kontroli str. 12- 13, 708,1211, 1695, 1699) 

2.4.5. Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za latach 2016-2019 wartości 
wykazywane w pozycji „przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi” corocznie 
wzrastały i kształtowały się na poziomie 12 343 064,05 zł w 2016 r., 14 783 717,94 
zł w 2017 r., 16 350 408,35 zł w 2018 r. oraz 17 762 630,77 zł w 2019 r.55  

Koszty działalności operacyjnej Spółki wzrosły głównie wraz z uruchomieniem krytej 
pływalni z poziomu 13 426 513,64 zł w 2016 r. do 18 014 418,82 zł w 2017 r.,  
18 288 161,96 zł w 2018 r. oraz 19 494 579,78 zł w 2019 r.56 

Spółka w latach 2016-2019 corocznie wykazywała stratę netto wynoszącą  (-) 
579 375,41 zł w 2016 r., (-) 2 975 483,90 zł w 2017 r., (-) 1 867 116,72 zł w 2018 r. 
oraz (-)1 449 853,34 zł w 2019 r. 57   

Przychody Spółki pochodziły głównie z: udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej 
(m.in. siłownia, lodowisko, fitness, pływanie, sauna, tenis ziemny), organizowania 
imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizowania zajęć 

                                                      
54 Umowa Nr /87/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  
55 Na podstawie przewidywanego Rachunku zysków i strat Spółki za 2019 r. 
56 Na podstawie przewidywanego Rachunku zysków i strat Spółki za 2019 r. 
57 Na podstawie przewidywanego Rachunku zysków i strat Spółki za 2019 r. 



 

28 

rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej, prowadzenia wypożyczalni 
sprzętu sportowego oraz prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej. 

Pozycje, które w największym stopniu wpływały na wysokość generowanych 
w Spółce kosztów to: wynagrodzenia, usługi obce, zużycie materiałów i energii oraz 
amortyzacja. 

 (dowody: akta kontroli str. 370-528, 1928, 1958) 

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

1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie budowy kompleksu torów wrotkarskich, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dotacji, ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Skarbem Państwa 
(Ministrem Sportu i Turystyki)58, tor do jazdy ulicznej miał być obiektem 
ogólnodostępnym i bezpłatnym. Ograniczenie jego dostępności było możliwe po 
uzyskaniu stosownej zgody Ministra na wynajęcie lub wydzierżawienie obiektu  
w sposób ograniczający jego funkcję sportową, wymaganą zgodnie z § 15 
przywołanej umowy. Kontrola wykazała, że Spółka odpłatnie udostępniała kompleks 
torów wrotkarskich na przeprowadzenie w latach 2018-2019 łącznie trzech imprez 
zamkniętych o charakterze komercyjnym (pikniki pracownicze) na rzecz podmiotów 
zewnętrznych, bez stosownej ww. zgody.  

Prezes wyjaśnił, że w dniu jednej z imprez obiekt był wynajęty na organizację 
imprezy sportowo-rekreacyjnej. W tym dniu nie było zaplanowanych zajęć ani 
treningów na torze do jazdy szybkiej, a na torze do jazdy ulicznej realizowane były 
zajęcia zgodnie z jego przeznaczeniem. Prezes wskazał również, że zachowana 
została funkcjonalność sportowa obiektu.  

NIK wskazuje, że z zawartych przez Spółkę umów jednoznacznie wynikało, że na 
obiekcie podmioty zewnętrzne zrealizowały imprezy o charakterze zamkniętym, tj. 
pikniki pracownicze, a przedmiotem udostępnienia był cały obiekt. Potwierdzeniem 
tego jest również informacja opublikowana na stronie internetowej o brzmieniu: 
„TOR WROTKARSKI (cały obiekt) 25 maja i 8 czerwca NIECZYNNY!”. Ponadto 
należy podkreślić, że ww. wydarzenia zostały organizowane w soboty, tj. w dni,  
w które zapewnienie dostępność ww. obiektu dla mieszkańców było szczególnie 
pożądane 

NIK wskazuje, że zgodnie z § 18 ust. 6 i ust. 7 umowy dotacji Minister może nałożyć 
karę umowną w wysokości 10% dofinansowania za zbycie lub obciążenie obiektu 
sportowego w sposób uniemożliwiający korzystanie zgodnie z przeznaczeniem  
z obiektu sportowego, a także karę umowną w wysokości 5% dofinansowania za 
każdy przypadek wynajęcia lub wydzierżawienia obiektu sportowego w sposób 
znacznie uniemożliwiający korzystanie z obiektu w okresie trwałości zadania. 

  (dowody: akta kontroli str. 1697, 1736-1738, 1774, 1778-1779, 1782 , 1794-1802, 1911, 2079, 
2201-2228) 

2. Spółka nierzetelnie weryfikowała stan techniczny pozostającego w jej dyspozycji 
kompleksu torów wrotkarskich – w zakresie dotyczącym toru do jazdy szybkiej. 
Zgłoszenia usterek polegających m.in. na uszkodzeniu nawierzchni toru do jazdy 
szybkiej Spółka dokonała w dniu 22 listopada 2018 r., tj. dwa dni po 
przeprowadzonych przez NIK oględzinach, pomimo tego, że usterka ta ujawniła się 
nie później niż w dniu 29 września 2018 r. Podobnie w przypadku występowania 
usterek polegających na [1] uszkodzeniach nawierzchni toru do jazdy szybkiej; [2] 
korozji metalowych elementów zbrojenia rozporoszonego na placu betonowym 
wewnątrz toru do jazdy szybkiej, pęknięć nawierzchni toru do jazdy szybkiej, 
uszkodzeniu nawierzchni betonowej wewnątrz toru do jazdy szybkiej, a także [3] 

                                                      
58 Umowa znak 2015/0303/3159/SubA/DIS/S. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wystawaniu tych elementów ponad nawierzchnie tego placu, występowały 
odpowiednio  nie później niż w [1] sierpniu; [2] listopadzie oraz [3] grudniu 2019 r., a 
pracownik Spółki zgłosił do ZZM w dniu 15 stycznia 2020 r. usterkę dotyczącą 
korozji i wystawania metalowych elementów zbrojenia rozproszonego placu 
betonowego wewnątrz toru do jazdy szybkiej. 

Prezes wyjaśnił m.in., że Spółka nie jest stroną w działaniach zmierzających do 
usuwania usterek w ramach gwarancji, sporządzania dokumentacji stanowiącej 
podstawę napraw, jak również dokumentacji odbioru napraw. Dodał również, że  
w okresie od listopada do kwietnia nie odbywają się zajęcia z nauki jazdy na 
rolkach, a szczegółowy przegląd techniczny zaplanowano pod koniec lutego 2020 r. 

NIK nie podziela stanowiska Prezesa Spółki. Spółka użytkując tor do jazdy szybkiej 
powinna z należytą starannością weryfikować stan techniczny obiektu i niezwłocznie 
zgłaszać stwierdzone usterki, tak by w możliwym stopniu ograniczać ryzyko procesu  
degradacji obiektu. 

(dowody: akta kontroli str., 932-958, 967-983, 994, 999, 1696, 1700,  1885-1886, 1890-1891) 
3. Spółka nie dokonała niezwłocznego zgłoszenia usterek występujących na terenie 
kompleksu basenów przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu, co było działaniem 
nierzetelnym. Usterki polegające m.in. na uszkodzeniu nawierzchni EPDM, 
miejscowej korozji elementów zjeżdżalni zewnętrznych, czy też korozji 
i niestabilności części drabinek wokół niecki basenu krytego występowały w dacie 
przeprowadzonych przez NIK oględzin, tj. w dniu 16 kwietnia 2019 r., natomiast 
Spółka dokonała zgłoszenia w tym zakresie 22 czerwca 2019 r. (zgłoszenie nr 26 
i nr 27), a ponadto występowanie tych usterek potwierdzili pracownicy Spółki  
w wyniku przeglądu zrealizowanego od 20 d 23 maja 2019 r.  

Prezes wyjaśnił m.in., że Spółka na bieżąco monitoruje stan kompleksu basenów. 
Dodał również, że w związku z wykonywaniem przez komisję WCT Spartan 
przeglądu okresowego obiektów, w maju 2019 r., prowadzeniem prac związanych  
z przygotowaniem pływalni letniej do sezonu kąpielowego i usterkami mogącymi 
wystąpić w trakcie uruchamiania obiektu, usterki z protokołu przeglądu oraz usterki 
stwierdzone po uruchomieniu obiektu, przesłane zostały w zgłoszeniu nr 26 i 27.   

W ocenie NIK usterki powinny być niezwłocznie zgłaszane celem umożliwienia ich 
jak najszybszego usunięcia. Na podkreślenie zasługuje przy tym, że usterki 
polegające na uszkodzeniu nawierzchni EPDM oraz korozji elementów zjeżdżalni 
nie zostały usunięte, do dnia zakończenia kontroli.  
  (dowody: akta kontroli str. 1697, 1701, 1736-1738, 1886, 1909, 1971-1977 + protokół oględzin z WI) 

4. W toku przeprowadzonych oględzin stwierdzono posadowienie, na placu 
stanowiącym wewnętrzną część toru wrotkarskiego do jazdy szybkiej59, słupa 
metalowego (wykorzystywanego do monitoringu obiektu kompleksu torów 
wrotkarskich), który nie został w sposób trwały przytwierdzony do podłoża. Maszt 
ten został posadowiony na czteroramiennej podstawie, a ponadto worki z piaskiem 
ułożone na tej podstawie, które miały za zadanie ją stabilizować, były uszkodzone.  

W związku z powyższym w dniu 21 listopada 2018 r. na podstawie art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli60 (dalej: ustawa o NIK) 
poinformowano Prezesa o stwierdzeniu wystąpienia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia w znacznej wartości, 
z prośbą o niezwłoczne poinformowanie o podjętych działaniach zapobiegających 
stanowi zagrożenia, o którym mowa powyżej. W dniu 23 listopada 2018 r. Prezes 
poinformował, że ww. słup oświetleniowy wraz z jego podstawą stanowił konstrukcję 
bardzo solidną, a uszkodzone worki z piaskiem zostały wymienione na nowe.  

                                                      
59 Znajdującego się na terenie kompleksu torów wrotkarskich we Wrocławiu, w rejonie Parku Tysiąclecia.  
60 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. 
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W ocenie NIK, posadowienie słupa oświetleniowego w obrębie toru wrotkarskiego 
do jazdy szybkiej wpływa niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa użytkowników 
toru.  

(dowody: akta  kontroli str.961-962) 

5. Kontrola wykazała stany, które mogą wpływać negatywnie na poziom 
bezpieczeństwa użytkowania krytej pływalni, polegające na: [1] umieszczeniu grafiki, 
zgodnie z którą oznakowany poziom lustra wody mającej głębokość 2,5 metra sięga 
ramion dorosłego człowieka; [2] braku zabezpieczenia i oznakowania znajdującej się 
w obejściu niecki głównej basenu krytego instalacji zasilania sprężonym powietrzem 
bariery dzielącej nieckę basenu głównego na dwa niezależne baseny. Prezes 
wyjaśnił, że zastosowano powszechnie dostępne w sprzedaży oznaczenia 
informujące o głębokości niecki oraz wskazał, że metalowa rura od sprężonego 
powietrza została zamontowana przez Wykonawcę inwestycji, a Spółka nie 
ingerowała w sposób montażu i zabezpieczenia. Dodał również, że Spółka 
przeanalizuje możliwość zabezpieczenia tej rury. 

(dowody: akta kontroli 1779-1780, 1782, 2193-2194) 

1. W całym okresie objętym kontrolą Spółka użytkowała kompleks torów 
wrotkarskich, który nie był obiektem w pełni zrealizowanym, gdyż przed Igrzyskami 
zakończono wyłącznie I etap inwestycji, a II etap inwestycji pozostał 
niezrealizowany. Okoliczność ta istotnie rzutowała na dostępność tego obiektu 
(szczególnie w zakresie braku sztucznego oświetlenia – przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych), a także komfort jego użytkowania (m.in. brak stałego 
zaplecza szatniowo-sanitarnego, brak nasadzeń zieleni wysokiej).  

(dowody: akta  kontroli str. 933-958, 1740-1746, 1902-1908) 
2. Spółka nie wypracowała z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich takich 
rozwiązań, które przełożyłyby się na wykorzystanie na potrzeby szkolenia lub 
zawodów sportowych toru do jazdy szybkiej na terenie kompleksu torów do sportów 
wrotkarskich. W konsekwencji pomimo zawarcia pomiędzy Gminą Wrocław  
i Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich porozumienia w przedmiocie 
wykorzystania obiektu, tor do jazdy szybkiej od zakończenia Igrzysk nie był 
użytkowany przez PZSW. Okoliczność ta wynikała przede wszystkim  
z rozbieżności oczekiwań co do poziomu odpłatności za korzystanie z toru do jazdy 
szybkiej Spółki oraz Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. 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 cennikiem61 usług Spółki 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. Natomiast od maja 2019 r. 
cena za korzystanie z toru do jazdy szybkiej została ustalona w kwocie 30,00 zł 
netto za godzinę. Ponadto pomimo tego, że porozumienie zawarte pomiędzy Gminą 
Wrocław a PZSW wskazywało, że corocznie będzie zawierana umowa w sprawie 
udostępniania obiektu na dany rok kalendarzowy, obowiązek ten nie był 
realizowany. Prezes wyjaśnił, że PZSW nie wystąpił do Spółki z propozycją 
zawarcia ww. umowy. 

(dowody: akta  kontroli str. 1637-1645, 1847-1850, 1886, 1891, 2077-2088, 2115, 2118) 
3. W przypadku kompleksu torów wrotkarskich Spółka sprawowała de facto zarząd 
tym obiektem, w tym pobierała przychody – stanowiące pożytki,  pomimo tego, że 
zawarta z ZZM umowa nazwana była umową użyczenia (zgodnie z art. 710 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny62 przez umowę użyczenia użyczający 

                                                      
61 Wprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 14/2018 z dnia 24 września 2018 r. 
62 Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm. 
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zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na 
bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy). Użyczenie jest umową 
nieodpłatną, a biorący w użyczenie uzyskuje wyłącznie prawo do używania rzeczy, 
bez prawa pobierania z niej pożytków. Natomiast prawo pobierania pożytków 
nadawało tej umowie cechy umowy użytkowania czy też dzierżawy, tj. umów 
zdefiniowanych odpowiednio w art. 252 oraz art. 693 ustawy Kodeks cywilny. 

(dowody: akta  kontroli str. 346-354, 1646, 1662, 1899-1901, 1913) 
4. Spółka w odniesieniu do kompleksu torów wrotkarskich od 2017 r. wykonywała 
czynności zarządu tym obiektem w oparciu o ośmiokrotnie przedłużaną 
(każdorazowo na okres kilku miesięcy) umowę użyczenia, co w ocenie NIK nie 
sprzyjało efektywnemu wykorzystaniu tego obiektu, zarówno w zakresie organizacji 
imprez (np. formalne wątpliwości co do możliwości zawierania przez Spółkę umów 
np. z rocznym wyprzedzeniem), jak i w sferze inwestycyjnej, obejmującej 
zakończenie drugiego etapu realizacji inwestycji, przy czym w 2019 r. Spółka 
uzyskała zgodę Gminy Wrocław na dysponowanie nieruchomością na potrzeby prac 
projektowych. Do dnia zakończenia kontroli, pomimo wniosku Spółki nie została 
zawarta z Gminą Wrocław umowa użytkowania nieruchomości. 

(dowody: akta  kontroli str. 346-354, 1877-1888, 1899-1901, 1913, 2116, 2118) 
5. Pomimo sprawowania zarządu nad kompleksem torów do sportów wrotkarskich, 
Spółka nie zapobiegła temu, że do miejscowych napraw uszkodzeń toru do jazdy 
szybkiej użyto odmiennego materiału od pierwotnie wbudowanego, 
charakteryzującego się m.in. mniejszą przyczepnością, a także wydłużonym  
czasem utrzymywania się na jego powierzchni skroplonej wody (w porównaniu do 
pierwotnego materiału). W ocenie NIK powyższe może niekorzystnie wpływać na 
możliwość udostępniania i użytkowania tego obiektu przez Spółkę.  

NIK zauważa również, że przeprowadzone kilkukrotnie oględziny toru do jazdy 
szybkiej wykazywały, że stan nawierzchni tego toru ulega systematycznemu 
pogorszeniu – pojawiają się nowe uszkodzenia (m.in. pęknięcia, ubytki) nawierzchni 
wykonanej z materiału syntetycznego.  

(dowody: akta  kontroli str. 1691-1694, 1835-1846, 1885-1886, 1890-1891) 
6. Spółka nie opracowała, a także nie posiadała programu, koncepcji lub innego 
sformalizowanego dokumentu opisującego realizację programu dziedzictwa 
(Legacy) Igrzysk. Działania Spółki w zakresie Legacy sprowadzały się w istocie do 
realizacji działań statutowych tej jednostki w zakresie udostępniania użytkownikom 
obiektów sportowych.  

(dowody: akta kontroli str. 10, 13, 705, 708, 1202, 1211)                                                                                       

7. NIK zauważa, że budynek krytej pływalni przy ul. Wejherowskiej 34 narusza  
§ 227 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie63, 
w związku z przekroczeniem dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej.   

W dniu 31 stycznia 2017 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Wrocławia decyzją nr 238/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. udzielił pozwolenia na 
użytkowanie krytej pływali z zespołem basenów sportowo-rekreacyjnych,  
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami 
urządzeniami budowlanymi, niemniej jednak w trakcie prowadzenia postępowania  
o udzielenie ww. pozwolenia na użytkowanie, Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej we Wrocławiu przedstawił stanowisko z dnia 23 stycznia 2017 r.,  
w którym wskazał, że nie wnosi sprzeciwu ani uwag do przystąpienia do 
użytkowania ww. obiektu, ale wnosi zastrzeżenia w sprawie uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie przedmiotowego obiektu, wskazując na naruszenie § 227ww. 

                                                      
63 Dz.U. z 2019 r. poz. 1065. 
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rozporządzenia, w związku z przekroczeniem dopuszczalnej powierzchni strefy 
pożarowej. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wskazał między innymi, że uzgodnienie 
projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
nastąpiło z naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań 
projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa 
pożarowego rozpatrywanego obiektu budowlanego, w związku z niespełnieniem 
wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a jednocześnie wskazał, że  
w ocenie organu charakter stwierdzonych nieprawidłowości pozwala na bezpieczne 
użytkowanie obiektu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta 
Wrocławia, wydając ww. pozwolenie na użytkowanie obiektu, nie zawarł w decyzji 
rozstrzygnięć, o których mowa w art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, tj. nie 
określił warunków użytkowania tego obiektu, jak również nie uzależnił jego 
użytkowania od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót 
budowlanych, pomimo tego, że na zasadność podjęcia takich działań wskazuje pkt. 
III. 2.3 Stanowiska Wspólnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 56 ustawy Prawo budowlane.  

W toku kontroli NIK zleciła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego   
przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w powyższej sprawie. Do zakończenia 
niniejszej kontroli organ ten nie przekazał informacji o zakończeniu ww. 
postępowania kontrolnego.  

(dowody: akta  kontroli str. 2198-2200) 
8. NIK zwraca uwagę, że pomimo wyposażenia Spółki w Elektroniczny System 
Obsługi Klienta krytej pływalni, który powinien posiadać adekwatną do potrzeb tego 
podmiotu funkcjonalność, której jednak nie uzyskano pomimo zgłoszeń 
reklamacyjnych, Spółka zakupiła ze środków własnych licencję innego 
oprogramowania oraz niezbędny sprzęt/urządzenia za łączną kwotę 17 773,50 zł 
(14 450,00 zł netto). 

 (dowody: akta  kontroli str. 855-865, 1649-1659) 
Wytypowane na potrzeby Igrzysk obiekty sportowe, spośród zarządzanych przez 
Spółkę, zostały w trakcie Igrzysk wykorzystane zgodnie z założeniami, tj. do 
przeprowadzenia zawodów w sześciu dyscyplinach sportowych.  

Po zakończeniu TWG 2017 kompleks basenów był wykorzystywany przez Spółkę 
zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. letnia pływalnia udostępniana była sezonowo i 
odpłatnie na potrzeby rekreacji (w szczególności społeczności lokalnej), natomiast 
kryta pływalnia była obiektem całorocznym i udostępniana była odpłatnie  
użytkownikom indywidualnym, klubom sportowym oraz Polskiemu Związkowi 
Pływackiemu na potrzeby prowadzenia szkolenia, a także organizacji zawodów 
sportowych przez podmioty trzecie.  

W przypadku kompleksu torów wrotkarskich Spółka udostępniała nieodpłatnie 
użytkownikom indywidualnym tor do jazdy ulicznej, co było zgodne z założoną przez 
właściciela Spółki koncepcją dostępności tej części obiektu w celu popularyzacji 
aktywności fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców 
Wrocławia. NIK wskazuje jednak, że na komfort, dostępności i skalę użytkowania 
toru do jazdy ulicznej ma wpływ niezakończenie całej inwestycji. Pomimo 
zakładanego terminu realizacji II jej etapu do końca 2018 r., nadal nie został on 
zrealizowany. Tym samym obiekt ten nie został wyposażony w sztuczne oświetlenie, 
stałe zaplecze szatniowo-sanitarne, czy też nasadzenia zieleni wysokiej. 

Z kolei w przypadku toru do jazdy szybkiej przyjęto założenie, że jego dostępność 
będzie ograniczona dla użytkowników indywidualnych. Pomimo założenia, że obiekt 
ten będzie wykorzystywany do szkoleń zawodników sportów wrotkarskich,  

Ocena cząstkowa 
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w związku z niewypracowaniem przez Spółkę wraz z Polskim Związkiem Sportów 
Wrotkarskich rozwiązań, które zapewniłyby efektywne wykorzystanie toru do jazdy 
szybkiej – nie był on wykorzystywany we wskazany sposób, a jego wykorzystanie 
ograniczone było do prowadzenia przez Spółkę kursów nauki jazdy na rolkach. Nie 
bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że Spółka wykonywała czynności zarządu 
wobec kompleksu torów do sportów wrotkarskich w oparciu o wielokrotnie 
przedłużaną o kilkumiesięczne okresy umowę, co w ocenie NIK mogło mieć wpływ 
na efektywne wykorzystaniu tego obiektu.  

Stwierdzone w tym obszarze nieprawidłowości polegały m.in. na: [1] udostępnianiu 
kompleksu torów do sportów wrotkarskich na rzecz podmiotów trzecich na potrzeby 
imprez (pikników pracowniczych), niezgodnie z postanowieniami umowy dotacji, co 
ograniczało dostępność tych obiektów na potrzeby rekreacji mieszkańców, a także 
pozostawało w sprzeczności z deklarowanym sposobem wykorzystania obiektu; [2] 
nierzetelnym weryfikowaniu stanu technicznego toru wrotkarskiego do jazdy 
szybkiej, a także zbyt późnym zgłaszaniu usterek dotyczących tego obiektu, jak  
i kompleksu basenów.  

Niezależnie od powyższego NIK sformułowała także uwagi dotyczące m.in.: [1] 
sprawowania przez Spółkę zarządu nad kompleksem torów wrotkarskich, z którego 
to tytułu pobierała pożytki, pomimo że zawarta z ZZM umowa była formalnie umową 
użyczenia; [2] dokonywania napraw toru do jazdy szybkiej z użyciem odmiennych 
materiałów od pierwotnie zastosowanych, w tym charakteryzujących się innymi 
parametrami przyczepności i utrzymywania się wody na powierzchni, co w ocenie 
NIK może niekorzystnie wpływać na możliwość udostępniania i użytkowania tego 
obiektu; [3] niespełniania przez budynek krytej pływalni przepisów w zakresie 
dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny, wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie wykorzystywania przekazywanych Spółce przez właściciela 
środków  zgodnie z ustalonym przeznaczeniem.  

2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie stosowania regulacji 
wewnętrznych Spółki w zakresie udzielenia zamówień publicznych. 

3. Zapewnienie dochowywania wymogów wynikających z umowy dotacji zawartej  
z Ministrem Sportu i Turystyki, w przypadkach udostępniania kompleksu torów 
wrotkarskich na cele inne niż sportowe. 

4. Bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Spółkę 
i niezwłoczne zgłaszanie stwierdzanych usterek do właściwych podmiotów. 

5. Zapewnienie oznakowania pływalni krytej przy ul. Wejherowskiej 34 we 
Wrocławiu w sposób zapewniający bezpieczeństwo jej użytkowania. 
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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 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, dnia 30 marca 2020 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: Dyrektor 
Radosław Kujawiński Jakub Mucha 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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Podpis Podpis 

 
 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


