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I. Dane identyfikacyjne kontroli

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

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

1. Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/4/2018 z 9 stycznia 2018 L

2. Mariusz Syrek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/13/2018 z 16 stycznia 2018 r.

3. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upowaznleme do kontroli
nr LGD/128/2017 z 16 października 2017 L oraz nr LGD/41/2018 z 12 lutego
2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-6)

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin (dalej:
"Akademia" lub "Uczelnia")

dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka (od 01 września 2016 r.), Rektor Akademii
Morskiej w Szczecinie (dalej: "Rektor"). Poprzednio, od 01 września 2012 r.
do 31 sierpnia 2016 L, Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie był
prof. dr hab. inź. kpt. Ź. w. Stanisław Gucma.

(dowód: akta kontroli str. 7-8)

II. Ocena kontrolowanej działalności
W Akademii opracowano i przyjęto do realizacji politykę gospodarowania mieniem.
Opracowane i stosowane przez Uczelnię w okresie objętym kontrolą (w latach 2015-
2017) zasady gospodarowania mieniem zapewniały zabezpieczenie interesów
Uczelni, w tym przeznaczenie na wynajem i dzierżawę tych składników mienia, które
nie były niezbędne do prowadzenia działalności statutowej. Przeprowadzone
w kontrolowanym okresie audyty i kontrole wewnętrzne przyczyniły się do zmian
w kierunku prawidłowego uregulowania kwestii związanych z gospodarowaniem
mieniem. Decyzje o przekazaniu przez Uczelnię mienia w najem, dzierżawę,
użyczenie lub na sprzedaż były poprzedzone analizą ich przydatności.
W objętych badaniem umowach sprzedaży składników majątku i usług najmu
należycie zabezpieczano interesy Uczelni.

Akademia skutecznie dochodziła należności powstałych w wyniku gospodarowania
składnikami mienia. Prowadzone ewidencje umożliwiały bieżące monitorowanie
stanu należności, a w przypadku wystąpienia zaległości, podejmowano działania
w celu ich wyegzekwowania. Akademia prawidłowo udzielała ulg w spłacie
należności.
Stwierdzona w wyniku kontroli nieprawidłowość polegająca na opóźnieniu
w podejmowaniu działań związanych z egzekucją zaległości nie miała istotnego
wpływu na kontrolowaną działalność, a wszystkie objęte badaniem zaległości
zostały uregulowane.
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Polityka gospodarowania mieniem
1.1. Do celów strategicznych określonych w Misji oraz Strategii Rozwoju Akademii
Morskiej w Szczecinie na lata 2011-20201 (dalej: "Strategia") zaliczono m.in.
"podnoszenie rangi uczelni poprzez wzmocnienie zespołów naukowych, budowę
centrów badawczych, rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej,
uruchamianie nowych kierunków nauczania oraz uzyskanie nowych uprawnień
naukowych" (cel strategiczny 2.1.3.) i jakościowe przekształcanie Akademii Morskiej
w Szczecinie w Uniwersytet Morski w Szczecinie poprzez rozwój istniejących
i budowę nowych wydziałów (cel strategiczny 2.1.4.). Do celów operacyjnych
określonych w Strategii zaliczono m.in. budowy (polskiego Ośrodka Szkoleniowego
Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, Centrum Modelowania Ruchu Statków,
Centrum Diagnostyki Maszyn i Siłowni Wiatrowych, Centrum Wzorców Czasu
Systemów Nawigacyjnych i Astronawigacji, Centrum Eksploatacji Obiektów
Pływających, infrastruktury Wydziału Mechanicznego i inne), uruchomienie
programu budowy statku szkolno-badawczego do inspekcji rybackich w ramach
programu dotyczącego rybołówstwa, modernizację wyposażenia nawigacyjnego
i elektronicznego oraz systemów automatyki statku szkolno-badawczego "Nawigator
XXI".
W oparciu m.in. o Strategię tworzone były w Akademii plany rozwoju na
poszczególne lata akademickie2, które obejmowały m.in. planowane do realizacji
inwestycje, projekty i zakupy związane z działalnością organizacyjną, dydaktyczną,
naukową i badawczą.

(dowód: akta kontroli str. 339-426)

1.2. Zgodnie ze Statutem Akademii Morskiej w Szczecinie3 Kanclerz kieruje
administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia,
w zakresie zwykłego zarządu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym4 lub w statucie dla organów Uczelni
oraz w ww. sprawach reprezentuje Uczelnię na zewnątrz (§ 41).
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie5 (dalej:
"Regulamin") do podstawowych zagadnień nadzorowanych przez Kanclerza należy
m.in. administracja i gospodarka, inwestycje i remonty budowlane, utrzymanie
nieruchomości, domy studenckie i stołówka studencka (§ 47 ust. 1), a do zadań
Kanclerza (§ 47 ust. 2) należy:
- kierowanie m.in. Działem Zamówień Publicznych, Osiedlem Akademickim,

Domem Pracy Twórczej w Świnoujściu, Działem Inwestycji i Rozwoju i Działem
Administracyjno-Gospodarczym,

- nadzorowanie i koordynowanie działalności Uczelni w zakresie m.in.
prawidłowości stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,

1 Uchwała Nr 18/2011 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16 listopada 2011 L W sprawie Misji oraz Strategii
Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie na lata 2011-2020. zmieniona uchwałą Nr 18/2014 Senatu Akademii Morskiej w
Szczecinie z dnia 22 października 2014 L W sprawie zmiany uchwały nr 18/2011 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie Misji oraz Strategii Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie na lata 2011-2020.

2 Zatwierdzane przez Senat Akademii Morskiej w Szczecinie.
3 Statut Akademii Morskiej w Szczecinie przyjęty uchwałą Nr 11/2011 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 5

października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Morskiej w Szczecinie, ze zmianami.
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.
s Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 5 maja

2009 L, tekst jednolity ogłoszony pismem okólnym Nr 20/2017 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 14 września
2017 L
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funkcjonowania domów studenckich, stołówki i pływalni, remontów i inwestycji
budowlanych, własności terenów i obiektów Uczelni,

- uczestniczenie w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych i monitorowanie
działalności Uczelni w zakresie zgodności z tymi planami oraz założonymi celami
strategicznymi.

Do uprawnień Kanclerza określonych w Regulaminie należą m.in.: kierowanie
administracją i gospodarką Uczelni, nadzorowanie spraw w tym zakresie,
podejmowanie decyzji dotyczących mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu,
z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w tym zakresie.

(dowód: akta kontroli str. 481-510)
W latach 2015-2017 zasady gospodarowania mieniem zostały uregulowane
w pismach okólnych Kanclerza Akademii Morskiej w Szczecinie6 (dalej: "Zasady"),
w których uregulowano m.in. zasady przydzielania pomieszczeń jednostkom
organizacyjnym Akademii oraz uprawnionym organizacjom i stowarzyszeniom,
udostępnianie długotrwałe lokali niemieszkalnych, powierzchni i gruntów podmiotom
zewnętrznym, udostępnianie okazjonalne lokali niemieszkalnych, powierzchni
i gruntów oraz sposób ustalania czynszów i opłat. Zgodnie z zapisami ww. Zasad
m.in.:
- lokale niemieszkalne, powierzchnie i grunty Uczelni mogły być udostępniane

podmiotom zewnętrznym z przeznaczeniem na prowadzenie przez nie
działalności statutowej lub gospodarczej tylko wtedy, gdy oddanie ich nie zakłóci
realizowanych i planowanych przez Uczelnię zadań statutowych, a udostępnianie
mogło następować tylko na podstawie zawartych umów najmu lub dzierżawy,

- decyzje w sprawach udostępniania lokali niemieszkalnych, powierzchni i gruntów
podejmował Kanclerz, który reprezentował Uczelnię przy podpisywaniu umów
w tym zakresie, a obsługę administracyjną, w tym przygotowanie umów, pełnili
administratorzy obiektów,

- odpłatne udostępnienie lokali niemieszkalnych, powierzchni i gruntów mogło
nastąpić w drodze przetargu ogłoszonego publicznie, w drodze negocjacji z co
najmniej z dwoma oferentami lub w drodze negocjacji z jednym oferentem,

- umowy najmu lub dzierżawy mogły być zawierane na czas oznaczony nie
dłuższy niż 10 lat lub na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia przez
każdą ze stron,

- oprócz czynszu najemca zobowiązany był do wnoszenia opłat eksploatacyjnych,
na podstawie wskazań mierników lub ustaleń ryczałtowych,

- stawka czynszu miała podlegać corocznej waloryzacji,

- administratorzy mieli obowiązek prowadzić politykę zagospodarowania
pomieszczeń w podległych obiektach w sposób racjonalny, zapewniający jak
najlepsze ich wykorzystanie w pierwszej kolejności na cele statutowe Uczelni,

6 Pismo okólne Nr 14/2013 Kanclerza Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia ,Zasad
gospodarowania nieruchomościami Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie zasobów administrowanych przez jednostki
pionu Kanclerza' oraz pismo okólne Nr 212017 z dnia Kanclerza Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 16.03.2017 r.
w sprawie wprowadzenia ,Zasad gospodarowania nieruchomościami Akademii Morskiej w szczecinie w zakresie zasobów
administrowanych przez jednostki pionu Kanclerza'.
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- pomieszczenia czasowo zbędne do realizacji zadań Uczelni winny być w miarę
możliwości udostępniane podmiotom obcym na zasadach odpłatności,
z uwzględnieniem kosztów ich utrzymania,

- w celu ustalenia wysokości podstawowych stawek czynszu w terminie do
30 kwietnia każdego roku Kwestura w uzgodnieniu z Administratorami
dokonywała wyliczenia miesięcznych kosztów utrzymania obiektów Uczelni i ich
powierzchni użytkowych przeznaczonych do wspólnego korzystania w stawce
uśrednionej 1 metra kwadratowego, z uwzględnieniem kosztów pośrednich, a dla
gruntów - dokonywała wyliczenia należnego podatku od nieruchomości
i ewentualnie innych wydzielonych miesięcznych kosztów użytkowania gruntów,
w stawce uśrednionej 1 metra kwadratowego, z uwzględnieniem kosztów
pośrednich. Administratorzy na podstawie wyliczeń Kwestury opracowywali
propozycje stawek czynszu dla administrowanych przez siebie pomieszczeń,
powierzchni i gruntów, dzieląc je na pięć grup (pomieszczenia \, II i III kategorii
cenowej, powierzchnie i grunty). Zaproponowane przez Administratorów
propozycje stawek czynszu zatwierdzał Kanclerz,

- stawki czynszu ujęte w zawartych wcześniej umowach podlegały corocznej
waloryzacji.

W załączniku do Zasad określono wzór umowy najmu zawierający m.in.
postanowienia dotyczące: określenia przedmiotu najmu, wysokości czynszu
i jego waloryzacji, dodatkowych kosztów najmu (opłat za media), sposobu
i terminów regulowania płatności, czasu trwania umowy i zasad związanych
z rozwiązaniem umowy.

(dowód: akta kontroli str. 427-454)

1.3. Zagadnienia związane z problematyką gospodarowania mieniem w Akademii
określono również w zakresach obowiązków m.in:
- Prorektora ds, Morskich (m,in. w zakresie nadzorowania i koordynowania funkcji

armatorskich i działalności jednostek szkoleniowych),

Prorektora ds. Nauki (m.in. w zakresie nadzorowania i koordynowania transferu
technologii, zarządzania własnością intelektualną i zakupów i wykorzystania
aparatury naukowo-badawczej),

pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego (zadania związane
z ochroną, administracją i utrzymaniem podległych obiektów i obsługą
nieruchomości) ,

kierownika i pracowników Osiedla Akademickiego (m,in. windykacja należności
za usługi zakwaterowania w domach studenckich i w hotelu asystenckim,
administrowanie i utrzymanie podległych pomieszczeń obiektów i terenów
i prowadzenie spraw najmu, dzierżaw i użytkowania oraz rozliczanie faktur za
dostawy mediów),

kierownika i pracowników Działu Inwestycji i Rozwoju (głównie w zakresie
planowania, przygotowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji),
kierownika i pracowników Działu Technicznego (głównie w zakresie inwestycji,
remontów i związanej z tymi zadaniami dokumentacji technicznej),

kierownika i pracowników Domu Pracy Twórczej w Świnoujściu (udostępnianie
i rezerwacja pokoi, sal wykładowych i pomieszczeń konferencyjnych, gospodarka
kasowa i windykacja należności),
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- dyrektora i pracowników Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego
(administrowanie obiektami budowlanymi, terenami i nadbrzeżami, w tym
przygotowywanie i rozliczanie umów dzierżawy miejsc postojowych jachtów
i powierzchni lokalowych),

- kierown'ikaSekcji Eksploatacji Statku (m.in. obsługa czarteru statku),

- dyrektora i pracowników Centrum Transferu Technologii Morskich (zadania
związane z transferem technologii),

- dyrektora Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowej - Centrum Badania Paliw,
Cieczy Roboczych i Ochrony Srodowiska (m.in. pozyskiwanie zleceń na usługi
laboratoryjne, opracowywanie kalkulacji kosztów i przygotowanie rozliczeń badań
zleconych).

(dowód: akta kontroli str. 516-639)
Ponadto w Akademii opracowano i wprowadzono "Regulamin zarządzania
własnością intelektualną i komercjalizacji wiedzy w Akademii Morskiej
w Szczecinie"?, który zawiera uregulowania związane m.in. z postępowaniem
z dobrami własności przemysłowej, komercjalizacją dóbr intelektualnych i zasady
korzystania z majątku Uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz
świadczenia usług naukowo-badawczych.

(dowód: akta kontroli str. 1183-1272)
1.4. Łącznie w latach 2015-2017 Akademia skierowała na 34 szkolenia związane
bezpośrednio lub pośrednio z gospodarowaniem mieniem 90 pracowników.
Szkolenia te dotyczyły m.in. zagadnień związanych z: gospodarowaniem
nieruchomościami będącymi we władaniu szkoły wyższej, budową i eksploatacją
urządzeń, kosztorysowaniem i rozliczaniem robót budowlanych, prawem zamówień
publicznych, inwentaryzacją, bezpieczeństwem portów morskich, wyceną własności
intelektualnej na potrzeby komercjalizacji wiedzy, prawem budowlanym, windykacją,
odpowiedzialnością inwestora, amortyzacją środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych i innych zagadnień. Kierowanie na ww. szkolenia
odbywało się na podstawie zgłoszeń indywidualnych pracowników lub z inicjatywy
kierownictwa Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 511-515)
1.5. Zastępca Kanclerza wyjaśnił, że prawidłowość postępowania w zakresie
gospodarowania mieniem analizowana jest ciągle i na wielu płaszczyznach. Na
gruncie finansowym analizowane są koszty utrzymania obiektów i osiągane
przychody. Na koniec roku Kwestura przygotowuje analityczne zestawienie
wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych obiektów, co służy
analizie porównawczej rok do roku, jak i pomiędzy poszczególnymi budynkami.
Bieżącej dyscyplinie wydatków służą narzucone w ramach budżetu limity wydatków,
które ograniczają w poszczególnych zadaniach poziom poniesionych kosztów.
Kontrola wydatków realizowana jest za pomocą centralnego systemu
elektronicznego, umożliwiającego bieżący nadzór osobom odpowiedzialnym. Na
gruncie prawnym analizowane są zmiany w przepisach (informacje o zmianach
przepisów monitorowane są przez Dział Organizacyjno-Prawny, informacje
o zmianach istotnych przepisów trafiają do odpowiednich komórek drogą
elektroniczną). Bardzo ważną rolę we właściwym gospodarowaniu mieniem pełnią

7 Uchwała Nr 29/2016 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia ,Regulaminu
zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacji wiedzy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Ogłoszony pismem
okólnym Nr 25/2016 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 25,11.2016 r.
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spotkania koordynujące, cotygodniowo organizowane (dla kierowników jednostek
merytorycznych odpowiedzialnych za gospodarowanie mieniem i wydatki) przez
Kanclerza oraz osobne narady koordynujące dla kierowników obiektów, działu
administracyjno-gospodarczego, działu technicznego oraz działu inwestycji i rozwoju
odpowiedzialnego za inwestycje budowlane. Spotkania te również organizowane są
przez Kanclerza. Podczas tych narad omawiane są m.in. kwestie związane
z gospodarowaniem mieniem, zmianami istotnych przepisów, podejmowane są
decyzje o konieczności przedsięwzięcia odpowiednich dalszych kroków (np.
aneksowania umów, dalszego rozpoznania prawnego, itp.) oraz omawiane są
kwestie związane z utrzymaniem obiektów, zarówno bieżące, jak i remontowe oraz
inwestycyjne. Prawidłowości podejmowanych działań w zakresie gospodarowania
mieniem służą również cykliczne posiedzenia Senackiej Komisji Budżetowej,
podczas których również omawiane są wszystkie istotne planowane działania
w zakresie gospodarowania mieniem. Raz w roku Kanclerz i Kwestor przedstawiają
i poddają dyskusji wszystkie istotne informacje związane z gospodarowaniem
mieniem na posiedzeniu Senatu Uczelni, prezentowane są zdjęcia z realizacji,
informują o podpisanych i rozwiązanych umowach najmu, przychodach, zakresie
wykonywanych prac przez konserwatorów Uczelni, itd. Istotne wydatki związane
z remontami i inwestycjami podlegają wielostopniowym uzgodnieniom, w celu
wypracowania najważniejszych i najpilniejszych prac. W dniu 4.07.2017 r. Kanclerz
powołał komisję, której zadaniem jest przeprowadzenie pełnej weryfikacji
dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych, ewidencji, w tym
przeprowadzenie wizji lokalnych i przedstawienie wniosków Kanclerzowi. Do dnia
zakończenia czynności kontrolnych ww. komisja nie zakończyła jeszcze prac, a ich
planowane zakończenie ma nastąpić w 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 640-641)

1.6. Na lata 2015-2017 zaplanowano trzy kontrole wewnętrzne związane
z gospodarowaniem mieniem Akademii:
- na 2016 rok kontrolę "wynajmu powierzchni użytkowych - aktualizacji umów" -

kontrola zrealizowana,
na 2017 rok kontrole "wynajem powierzchni - opłaty" i "wynajem lokali
mieszkalnych - umowy, opłaty" - kontroli tych nie zrealizowano m.in. z powodu
objęcia tych zagadnień audytem "zakup, ewidencja, wynajem, użyczenie,
sprzedaż nieruchomości" oraz w związku z reorganizacjami przeprowadzonymi
w Akademii. Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i Certyfikacji uzyskał od
Rektora zgodę na odstąpienie od realizacji planu kontroli wewnętrznej na
2017 r. z ww. powodów.

(dowód: akta kontroli str. 60-673)

Zakres przeprowadzonej w 2016 r. kontroli "wynajmu powierzchni użytkowych -
aktualizacji umów" obejmował wynajem powierzchni będących w administrowaniu
Działu Administracyjno-Gospodarczego i Osiedla Akademickiego (zawieranie umów
długotrwałych i ich aktualizacja). W wyniku kontroli stwierdzono, że sporządzane
aneksy (w przypadku jednej z umów) powinny w nagłówku zawierać datę ich
sporządzenia oraz zalecono przeanalizowanie wszystkich umów i dostosowanie ich
do wymogów określonych w Zasadach, w celu precyzyjnego określenia obowiązków
stron oraz wynikających z tego opłat. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, część
umów zawartych przed wejściem w życie Zasad zawierała zbyt ogólne zasady
najmu, co nie dawało pełnej wiedzy w zakresie tych umów, natomiast umowy
zawarte po wejściu w życie zasad spełniały wszystkie określone w nich wymogi.

(dowód: akta kontroli str. 660-666)
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Na lata 2015-2017 w Akademii zaplanowano i zrealizowano m.in. nw. zadania
audytowe, po przeprowadzeniu których sformułowano szereg zaleceń/rekomendacji
związanych m.in. z gospodarowaniem nieruchomościami:
1) Zadanie zapewniające "Zaopatrzenie - planowanie zakupów zamówienia
publiczne" (sprawozdanie z 17 grudnia 2015 r.).
Zalecenia sformułowane w wyniku realizacji ww. audytu dotyczyły wyeliminowania
słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień i obejmowały m.in.
zintegrowanie procesu planowania z planowaniem budżetu, rozwiązania problemu
weryfikalności systemowej ilości i wartości zamówień, uzyskiwania potwierdzenia
wiarygodności systemu w zakresie danych statystycznych, wdrożenia usprawnień
w zakresie pracy poza systemem oraz w systemie i narzędziach elektronicznych
i wprowadzenia do regulaminu zamówień publicznych rozwiązań zgodnych z dobrą
praktyką. Jak wynika z przeprowadzonych czynności sprawdzających, zalecenia
zostały wykonane lub były w trakcie realizacji;
2) Zadanie zapewniające "Opłaty za akademiki" (sprawozdanie z 30 maja 2016 r.).
Po przeprowadzeniu audytu sformułowano 29 zaleceń związanych m.in.
z ustalaniem stawek dobowych w cennikach, wydaniem nowych pełnomocnictw,
wprowadzeniem umów najmu dla mieszkańców Hotelu Asystenckiego i szeregu
zmian w regulaminie tego hotelu, upoważnieniem Kanclerza do zatwierdzania
cennika za pokoje gościnne, funkcjonowaniem systemu Bazus, zmian
w obowiązujących regulaminach i wdrożenia instrukcji windykacyjnej. Jak wynika
z przeprowadzonych czynności sprawdzających, zalecenia audytu zostały
wykonane, w tym m.in. opracowano i wprowadzono Regulamin Hotelu
Asystenckiego Akademii Morskiej w Szczecinie8, sporządzono aneks do
indywidualnego zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla Kanclerza,
opracowano i wprowadzono instrukcję windykacyjną Akademii Morskiej
w Szczecinie9, opracowano i wprowadzono Regulamin Studenckiego Domu
Marynarza Akademii Morskiej w Szczecinie1o;
3) Zadanie zapewniające "Działalność komercyjna pływalni" (sprawozdanie z 12
września 2016 r.).
Po przeprowadzeniu audytu sformułowano 11 zaleceń związanych m.in. ze
stosowaniem wzoru umów najmu, przekazywaniem do kwestury informacji
rozliczeniowych z tytułu umów w jednym czasie, tak aby umożliwić wystawianie
faktur łącznie za wszystkie elementy usługi lub najmu dla danego kontrahenta za
dany okres, wydaniem instrukcji windykacyjnej dla Uczelni. Jak wynika
z przeprowadzonych czynności sprawdzających, zalecenia audytu zostały
wykonane.
4) Zadanie zapewniające "Zakup, ewidencja, wynajem, użyczenie, sprzedaż
nieruchomości" (sprawozdanie z 15 grudnia 2017 r.).
Po przeprowadzeniu audytu sformułowano zalecenia dla trzech jednostek
organizacyjnych Akademii:
- Działu Administracyjno-Gospodarczego dotyczące:
a) przeprowadzenia regulacji (rewizji) stanu prawnego nieruchomości

i doprowadzenia do zgodności wpisów w rejestrach urzędowych między nimi i ze
stanem faktycznym (według stanu na 8 lutego 2018 r. zalecenie było w trakcie

8 Zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie Nr 15/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia
,Regulaminu Hotelu Asystenckiego Akademii Morskiej w Szczecinie'.

g Zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie Nr 36/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia
,Instrukcji windykacyjnej Akademii Morskiej w Szczecinie'.

10 Zarządzenie Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie Nr 18/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia
,Regulaminu Studenckiego Domu Marynarza Akademii Morskiej w Szczecinie.
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Ocena cząstkowa I

realizacji, w I kwartale 2018 r. przeprowadzone będą wizje lokalne
nieruchomości, w których wystąpiły niezgodności),

b) zdjęcia hipoteki ustanowionej na nieruchomości w Świnoujściu (według stanu na
8 lutego 2018 r. zalecenie było w trakcie realizacji),

c) usunięcia błędu prawnego dotyczącego ustanowienia służebności na
nieruchomości w Szczecinie ul. Dębogórska (według stanu na 8 lutego 2018 r.
zlecono kancelarii prawnej przygotowanie ścieżki prawnej do usunięcia błędu),

d) przekazania za pokwitowaniem innym administratorom obiektów do realizacji
i przestrzegania odpowiednio informacji o nadal obowiązujących warunkach
udzielonych bonifikat przy zakupie nieruchomości i informacji o istniejących
ograniczonych prawach własności nieruchomości (zalecenie zostało
zrealizowane) ,

e) wprowadzenia do wcześniej zawartych umów najmu/dzierżawy powierzchni
użytkowych aneksów z klauzulą umowną dotyczącą odsetek i rekompensaty
w transakcjach handlowych (zalecenie zostało zrealizowane),

D uwzględniania w cennikach najmu minimalnych stawek czynszu za dzierżawę
gruntów (z wyjaśnień Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego wynika,
że do czasu ustalenia nowych cenników na przełomie kwietnia i maja 2018 r. nie
przewiduje się wydzierżawiania gruntów, a nowe stawki zostaną zaproponowane
po ustaleniu tych cenników),

g) wprowadzenia do wcześniej zawartych umów najmu lokali mieszkalnych
aneksów dostosowujących te umowy do przepisów ustawy o ochronie praw
lokatorów11

w zakresie publicznego zasobu mieszkaniowego (według stanu na 8 lutego 2018
r. sporządzono aneksy do umów),

h) zgłoszenia potrzeby weryfikacji kwalifikacji obsługi prawnej w kontekście błędnej
kontroli formalno-prawnej umów o najem lokali mieszkalnych (zalecenie zostało
zrealizowane) .

- Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, dotyczące wprowadzenia do
wcześniej zawartych umów najmu/dzierżawy powierzchni użytkowych aneksy
z klauzulą umowną dotyczącą odsetek i rekompensaty w transakcjach handlowych
(według stanu na 8 lutego 2018 r. zalecenie było w trakcie realizacji - przygotowano
aneksy do umów, trwało zbieranie podpisów od najemców),
- Kwestury, dotyczące prawidłowego naliczania odsetek (stawka procentowa)
w transakcjach handlowych przy umowach najmu/dzierżawy (dokonano zmian
w systemie informatycznym, które pozwalają na prawidłowe naliczanie odsetek
w zależności od rodzaju kontrahenta) oraz ustalenia i wdrożenia procedury
dotyczącej naliczania odsetek i rekompensat w transakcjach handlowych oraz
windykacji tych należności Uak wynika z informacji Kwestora, procedura według
stanu na 81utego 2018 r. była w trakcie uzgodnień).

(dowód: akta kontroli str. 65-86, 642-659, 674-716,1149)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

W Akademii przyjęto do realizacji i stosowano politykę gospodarowania mieniem.
Opracowane przez Uczelnię zasady gospodarowania mieniem zapewniały
zabezpieczenie interesów Uczelni, a także przeznaczenie na wynajem, dzierżawę
tych składników mienia, które nie były niezbędne do prowadzenia działalności

11 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy io zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

statutowej. Przeprowadzone w kontrolowanym okresie audyty i kontrole wewnętrzne
przyczyniły się do zmian w kierunku prawidłowego uregulowania kwestii związanych
z gospodarowaniem mieniem.

2. Gospodarowanie składnikami mienia
2.1. Zbywanie składników mienia
Według stanu na dzień 30 września 2017 r. wartość brutto środków trwałych
Akademii wynosiła odpowiednio:
- gruntów (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntów) - 23.017,1 tys. zł,
- budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 66.744,5 tys. zł,
- urządzeń technicznych i maszyn - 80.816,1 tys. zł,
- środków transportu - 25.681,Otys. zł,
- innych środków trwałych - 3.211,7 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 717)

W latach 2015-2017 (do 31 października) Akademia dokonała zbycia jednego
środka trwałego - statku pchacz Bizon B-26 (dalej: "statek") za cenę umowną
38,1 tys. zł. Nie dokonano w tym okresie transakcji sprzedaży wartości
niematerialnych i prawnych.
Ponadto użyczono dwa lokale użytkowe - jeden Związkowi Nauczycielstwa
Polskiego Akademii i drugi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 9-11 i 98-100)
Badaniem objęto transakcję sprzedaży statku kupionego przez Akademię w dniu
28 grudnia 2007 r. od Żeglugi Bydgoskiej Spółka Akcyjna za 60,0 tys. zł netto.
Wg wyjaśnień Zastępcy Kanclerza, jednostka miała stanowić bazę do utworzenia
laboratoriów przeznaczonych dla studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego
Transportu, kierunek Transport, specjalność Żegluga Sródlądowa. Z uwagi na niskie
zainteresowanie tym kierunkiem Uczelnia nie zdecydowała się ostatecznie na
poniesienie kosztów pełnego dostosowywania obiektu do potrzeb dydaktyki,
tj. budowy laboratoriów w oparciu o infrastrukturę pchacza (np. laboratorium siłowni,
mostka nawigacyjnego, itp.). Rozważano również pomysł wykorzystania statku jako
eksponatu (od czego odstąpiono z uwagi na wysokie koszty wybudowania
postumentu) oraz utworzenia w nim komór zadymieniowych do ćwiczeń
ewakuacyjnych (od pomysłu odstąpiono po zakupie profesjonalnej komory
zadymieniowej, w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych).
Wg wyjaśnień Zastępcy Kanclerza, decyzję o sprzedaży statku podjął Kanclerz
Akademii, przy czym została ona zainicjowana przez pracowników Wydziału
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Decydującą przesłanką dla jej podjęcia
była wysokość kosztów konserwacji obiektu.
Wartość rynkowa statku została ustalona przez eksperta Stowarzyszenia Ekspertów
Morskich na dzień 12 czerwca 2015 r. i wyniosła 44,2 tys. zł netto.
Kanclerz oraz Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Akademii pismem
z dnia 25 sierpnia 2015 r. wystąpili do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na
odstąpienie od procedury dotyczącej sprzedaży po likwidacji składnika majątku.
Zgoda taka została udzielona przez Prorektora ds. Morskich12.
Kanclerz powołał trzyosobową komisję, której celem było przeprowadzenie
procedury sprzedaży. W dniu 20 kwietnia 2016 r. ustalony został regulamin licytacji
statku.

12 Z uwagi na urlop Rektora Akademii.
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Ogłoszenie o licytacji (zawierające informacje wskazane w regulaminie licytacji)
zamieszczono na tablicy ogłoszeń Akademii oraz w prasie lokalnej ("Kurier
Szczeciński" z dnia 11 maja 2016 r.). Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 44,5 tys.
zł, a wadium (zgodnie z regulaminem licytacji) na kwotę 4,4 tys. zł. Do licytacji
wyznaczonej na dzień 20 maja 2016 r. nie stawił się żaden oferent. Ogłoszenie
o kolejnej licytacji zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz w prasie lokalnej ("Kurier
Szczeciński") w dniu 22 czerwca 2015 r. - zgodnie z regulaminem licytacji cena
wywoławcza została zmniejszona o 15% i wyniosła 38,0 tys. zł, a wadium 3,8 tys. zł.
Do licytacji przystąpił jeden oferent (wadium zostało wpłacone w terminie
w wymaganej wysokości). Statek został sprzedany za cenę wywoławczą
powiększoną o kwotę minimalnego postąpienia, wynikającego z regulaminu licytacji,
tj, za 38,1 tys, zł, Umowę sprzedaży podpisano w dniu 4 sierpnia 2016 r. Statek
został przekazany kupującemu na podstawie protokołu odbioru z dnia 29 sierpnia
2016 r., tj. w terminie wynikającym z umowy. Fakturę sprzedaży wystawiono
w dniu 30 sierpnia 2016 r. na kwotę 38,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 12-64)

2.2. Najem, dzierżawa, użyczenie składników mienia
Łączne przychody uzyskane przez Akademię z tytułu umów najmu/dzierżawy
wyniosły w latach 2015-2017 odpowiednio: 3.504,7 tys. zł, 3.675,8 tys. zł
i 3.455,8 tys. zł. W latach 2015-2017 w Akademii obowiązywały nw. umowy
najmu/dzierżawy środków trwałych dotyczące obiektów:
- Hotel Asystenta: w 2016 r. osiem, a w 2017 r. 9 umów dotyczących lokali. Kwota

uzyskanych przychodów w latach 2015-2017 wyniosła odpowiednio: 22,9 tys. zł,
24,7 tys. zł i 15,3 tys. zł (w 2015 r. nie zawierano umów na najem lokali
mieszkalnych w Hotelu Asystenta);

- Studencki Dom Marynarza (bez Hotelu Asystenta) w 2015 r. 1,821, w 2016 r.
2055, a w 2017 r. 1987 umów. Spośród ww. umów, 814 zostało zawartych przed
2015 r, i obowiązywało w okresie objętym kontrolą. Przychody uzyskane w latach
2015-2017 wyniosły odpowiednio: 2.608,9 tys. zł, 2.760,2 tys. zł i 2.673,5 tys. zł;

- Dział Nauki: w 2015 r. jedna umowa dotycząca aparatury naukowo-badawczej
i jedna umowa dotycząca wartości niematerialnych i prawnych, w 2016 r,
11 umów dotyczących aparatury naukowo-badawczej, w 2017 r. 24 umów
dotyczących aparatury naukowo-badawczej i 4 umowy dotyczące wartości
niematerialnych i prawnych. Spośród ww. umów, dwie Uedna dotycząca
aparatury naukowo-badawczej i jedna wartości niematerialnych i prawnych)
zostały zawarte przed 2015 r, i obowiązywały w okresie objętym kontrolą.
Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły odpowiednio: 18,7 tys. zł,
3,5 tys. zł i 23,6 tys. zł;

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: w 2015 r. dwie umowy dotyczące
lokali użytkowych (sal sportowych), w 2016 r. sześć, a w 2017 r. cztery umowy
dotyczące sal sportowych. Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły
odpowiednio: 4,3 tys. zł, 10,9 tys. zł i 16,4 tys. zł;

- pływalnię Akademii: w 2015 r. i w 2016 r. po sześć umów, w 2017 r. 7 umów,
Spośród ww. umów, trzy zostały zawarte przed 2015 r, i obowiązywały w okresie
objętym kontrolą. Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły
odpowiednio: 16,1 tys. zł, 20,6 tys. zł i 17,8 tys. zł;

- Akademicki Dom Studencki (bez umów ze studentami): w 2015 r. i w 2016 r,
osiem umów dotyczących budynków i lokali i jedna umowa dotycząca gruntu,
w 2017 r. 12 umów dotyczących budynków i lokali i jedna umowa dotycząca
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gruntów. Spośród ww. umów, osiem dotyczących budynków i lokali oraz jedna
umowa dotycząca gruntów zostały zawarte przed 2015 r. i obowiązywały
w okresie objętym kontrolą. Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły
odpowiednio: 446,0 tys. zł, 452,3 tys. zł i 263,7 tys. zł;

- Dział Administracyjno-Gospodarczy: w 2015 r. 26 umów dotyczących budynków
i lokali i dwie umowy dotyczące gruntów, w 2016 r. 25 umów dotyczących
budynków i lokali i dwie umowy dotyczące gruntów, w 2017 r. 29 umów
dotyczących budynków i lokali i dwie umowy dotyczące gruntów. Spośród ww.
umów, 23 dotyczące budynków i lokali i dwie dotyczące gruntów zostały zawarte
przed 2015 r. i obowiązywały w okresie objętym kontrolą. Przychody uzyskane
w latach 2015-2017 wyniosły odpowiednio: 277,4 tys. zł, 321,0 tys. zł
i 349,6 tys. zł;

- Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego: w 2015 r. 61 umów, w 2016 r. 66
umów i w 2017 r. 55 umów dotyczących budynków, lokali i obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (wynajem powierzchni i cumowanie jachtów). Spośród ww.
umów, 28 zawarto przed 2015 r. i obowiązywały one w okresie objętym kontrolą.
Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły odpowiednio: 93,0 tys. zł,
76,0 tys. zł i 93,4 tys. zł;

- Dom Pracy Twórczej w Świnoujściu: w 2015 r. dwie umowy dotyczące lokali
użytkowych i jedna umowa dotycząca gruntów (miejsce parkingowe), w 2016 r.
i w 2017 r. jedna umowa dotycząca lokalu i jedna umowa dotycząca gruntu.
Umowy te zostały zawarte przed 2015 r. i obowiązywały w okresie objętym
kontrolą. Przychody uzyskane w latach 2015-2017 wyniosły odpowiednio: 17,4
tys. zł, 6,4 tys. zł i 2,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 93-113, 227-231, 263, 338,1150-1159)
Szczegółowym badaniem objęto 11 umów (siedem umów najmu13, dwie umowy
użyczenia14 i dwie umowy dzierżawy15) dotyczących składników mienia Akademii.
Decyzje o najmie ww. składników mienia Akademii podejmowane były po dokonaniu
oceny ich przydatności dla bieżącej lub przyszłej działalności dydaktycznej
i naukowej. Jak wynika z wyjaśnień Kanclerza pomieszczenia i grunty, które zostały
przeznaczone na najem i dzierżawę, nie były wykorzystywane na cele dydaktyczne
i naukowe, a ich najemcy/dzierżawcy prowadzili w nich działalność: bankową,
handlową i gastronomiczną na potrzeby studentów i pracowników Akademii i biuro.

(dowód: akta kontroli str. 718-972)
Kanclerz wyjaśnił, ze wynajmy od wielu lat dotyczą, co do zasady, pomieszczeń
zbędnych, często bardzo małych, także powstałych z zaadaptowania części holu
czy korytarza, nie nadających się na działalność dydaktyczną, są to wynajmy w celu
polepszenia obsługi studentów i zwiększenia przychodów Uczelni. Do Kanclerza,
jako do administratora większości obiektów Akademii, na bieżąco spływają
informacje o lokalowych potrzebach dydaktycznych, naukowych i administracyjnych
w Uczelni. Większe zmiany (reorganizacje, działania rozwojowe) lub potrzeby są

13 Umowazawarta20.03.2010r.najmulokaluużytkowegonacelebankowezaneksami,umowanr2561112013 z21.11.2013r.
iumowaz dnia20.04.2017r. zawartez CentrumInnowacjiAkademiiMorskiejw SzczecinieSp.z 0.0. (najempomieszczeń
na prowadzeniedziałalnościgospodarczej),umowanr Pł/02/01/2014z 01.11.2014r. z aneksami(najempomieszczeń
biurowych),umowaz 15.09.2017r. na najempomieszczeniaprzeznaczonegoświadczenieusług ksero i sprzedaży
artykułówspożywczych.umowanr AGIZB/11/2015 z aneksamizawarta z FundacjąRozwojuAkademiiMorskiej
w Szczeciniedotyczącanajmupomieszczeńprzeznaczonychnamagazynpodręcznyi sprzedażskryptówi książeki umowa
z dnia 02.01.2004r. z aneksamidotyczącawynajmulokaluprzeznaczonegona świadczenieusługgastronomicznych
i sprzedażartykułówżywnościowych.

14 Umowynr 1 i 2 zawarte20.04.2017r. ze ZwiązkiemNauczycielstwaPolskiegow AkademiiMorskiejw Szczecinie
i z KomisjąZakładowąNSZZSolidamośćAkademiiMorskiejw Szczecinie.

15 Umowyz 01.07. 2014 r. i 01.07.2017r. dotyczącedzierżawynieruchomościgruntowejz przeznaczeniemna plac
magazynowo-składowyopału,miejsceposadowieniapchaczaorazplaceidrogidojazdowe.
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omawiane na Kolegiach Rektorskich, w których bierze udział Rektor, prorektorzy,
dziekani, kanclerz i kwestor. Kanclerz ma więc bieżącą wiedzę, czy wszystkie
lokalowe potrzeby jednostek Uczelni są zaspokojone i na tej podstawie prowadzona
jest polityka wynajmów. Zawsze priorytetem są potrzeby jednostek Uczelni. Oceny
przydatności i zasadności wynajmu były wynikiem przeprowadzanych wizji
lokalnych, wniosków i ustaleń prowadzonych każdorazowo z władzami uczelni
(Rektorem, właściwym kompetencyjnie kierownikiem pionu lub właściwym
dziekanem). Wynajmowane pomieszczenia ze względu na ich usytuowanie nie
stanowią atrakcyjnych lokalizacji. Pozyskanie najemcy od wielu lat wymaga
aktywnego działania. Rynek najmu w Szczecinie musi uwzględniać znaczący
nadmiar powierzchni, co bardzo mocno ogranicza możliwość najmu i stosowania w
pełni satysfakcjonujących Uczelnię reguł dających prawo ustalania i egzekwowania
zapisów umownych, gdyż doprowadziłoby to do zmniejszenia uzyskiwanych
wpływów. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej obsługi studentów
(np. w przypadku działalności gastronomicznej, dzierżawienie pomieszczeń dwóm
podmiotom), lecz także uwzględnienia wymogów prawa (w przypadku użyczenia
pomieszczeń związkom zawodowym), nie było potrzeby sporządzania pisemnych
analiz celowości takiego działania. Także pozostałe wynajmy w sposób oczywisty,
ze względu na usytuowanie dzierżawionych powierzchni, nie uzasadniały takiego
postępowania, tym bardziej, że samo znalezienie najemcy na tym trudnym rynku
było sukcesem. Należy przy tym podkreślić, że wynajmy powierzchni są korzystne
dla Uczelni. Dzierżawienie powierzchni, ze względu na niewystarczające
finansowanie działalności Uczelni przez budżet państwa, dawało szansę
sfinansowania części niezbędnych potrzeb dotyczących utrzymania potencjału
dydaktycznego uczelni. W ostatnich latach, pomimo negocjacji i oferowania niższych
cen, a także stosowanie przyjaznego nastawienia do najemców, nie udało się
utrzymać kilku umów, w tym umowy z bankiem oraz z podmiotami wynajmującymi
inne pomieszczenia. Zagospodarowanie w ten sposób zbędnych pomieszczeń
świadczy o prawidłowym gospodarowaniu mieniem jednostki, a pozyskane w ten
sposób środki wspomagająjej działalność podstawową wraz z obsługą.

(dowód: akta kontroli str. 973-977)

Stwierdzono, że:
- spośród 9 objętych badaniem umów najmu i dzierżawy, dwie zostały zawarte po

przeprowadzeniu postępowań przetargowych (z tego w jednym postępowaniu
wpłynęła tylko jedna oferta, a w jednym nie wpłynęły żadne oferty
i zdecydowano o podpisaniu umowy z dotychczasowym najemcą), w jednym
przypadku, w związku z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej, rozwiązano poprzednią umowę i zaproponowano inne pomieszczenia,
dwie umowy zostały zawarte w latach 2000-2004 i były wielokrotnie aneksowane,
w przypadku dwóch umów, na wniosek dotychczasowego dzierżawcy,
postanowiono o zawarciu umowy na kolejne dwa lata (umowa dotyczyła
dzierżawy placu magazynowo-składowego oraz placów i dróg dojazdowych),
dwie umowy podpisano ze spółką zależną w celu prowadzenia przez nią
działalności gospodarczej,
siedem umów zawarto na czas nieokreślony (z tego dwie z wyłączeniem
wakacji), a dwie na czas oznaczony,
jako cele w zawartych umowach wskazano: prowadzenie działalności
gospodarczej, świadczenie usług ksero i sprzedaż artykułów spożywczych dla
studentów, magazyn podręczny, sprzedaż skryptów i książek, świadczenie usług
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gastronomicznych, plac magazynowo-składowy oraz place i drogi dojazdowe,
pomieszczenia biurowe i cele bankowe,

- określone w badanych umowach najmu stawki czynszu przekraczały minimalne
stawki zatwierdzone przez Kanclerza dla tego rodzaju umów i pokrywały
wyliczone koszty ich utrzymania,

- w umowach określano ich rodzaj (najem, dzierżawa, itp.),
- określono w umowach zobowiązanie do zapłaty podatku od nieruchomości przez

wynajmującego na podstawie wystawionej przez Uczelnię faktury,
- określano wysokość czynszu oraz innych opłat (np. tytułem rozliczeń za

korzystanie z mediów, itp.) oraz sposób jego naliczenia i termin zapłaty,
- zawarto zapisy dotyczące naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu oraz

innych opłat,
- w przypadku umów długoterminowych wprowadzono klauzule waloryzacyjne

stawek czynszu,
- w umowach wyrażano zgodę na podnajem lub poddzierżawianie składników

mienia Uczelni osobom trzecim, jednak za wiedzą i zgodą Akademii,
- Uczelnia stosowała jednolite podejście do sposobu zabezpieczenia własnych

interesów Akademii (zawierane w latach 2015-2017 umowy były zgodne z ich
wzorcami, określonymi w Zasadach).

(dowód: akta kontroli str. 718-972)
Obowiązujące w badanym okresie dwie umowy użyczenia dotyczyły:
- wyposażonego lokalu użytkowego o powierzchni 11,5 m2 przeznaczonego na

działalność statutową Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Morskiej
w Szczecinie,

- wyposażonego lokalu użytkowego o powierzchni 12,4 m2 przeznaczonego na
działalność statutową Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Akademii Morskiej
w Szczecinie.

Umowy użyczenia zawarto 20 kwietnia 2017 r. na czas nieokreślony.
(dowód: akta kontroli str. 718-727)

Nie stwierdzono przypadków przekazania składników mienia Akademii w najem,
dzierżawę lub użyczenie bez zawierania umów w formie pisemnej.

(dowód: akta kontroli str. 718-977)
2.3. Wnoszenie składników mienia w formie aportu do spółek, wkładu do
spółdzielni lub w formie przekazania fundacjom
W latach 2015-2017 Akademia posiadała:
- 100% udziałów w Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z 0.0.16

o wartości, według stanu na 30.09.2017 r., 641,0 tys. zł. Spółka została zawarta
2 sierpnia 2013 rY, a jej kapitał wynosił 561,0 tys. zł, z tego udziały o wartości
301,0 tys. zł zostały wniesione w formie aportu, a 260,0 tys. zł w formie wkładu
pieniężnego. W latach2015-2016 Akademia dwukrotnie podwyższała kapitał
zakładowy Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z 0.0.

(o odpowiednio: 60,0 tys. zł i 80,0 tys. zł) poprzez wniesienie wkładu
pieniężnego;

- Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie - 27% wkładów o wartości
10,0 tys. zł.

16 Spółka celowa Akademii Morskiej w Szczecinie, o której mowa wart. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, utworzona
w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

17 Akt notarialny z dnia 2 sierpnia 2013 r., Rep. A Nr 148912013.

14



Ocena cząstkowa I

W latach 2015-2017 (do 31 października) Akademia nie wnosiła składników mienia
w formie aportu do spółek, wkładów do spółdzielni i nie przekazywała mienia
fundacjom, a także nie zbywała akcji, udziałów ani wkładów.

(dowód: akta kontroli str. 1131-1148)

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

Decyzje o przekazaniu przez Uczelnię mienia w najem, dzierżawę, użyczenie lub na
sprzedaż były poprzedzone analizą ich przydatności. W zawieranych umowach
należycie zabezpieczano interesy Uczelni. Przestrzegano opracowanych przez
Uczelnię zasad gospodarowania mieniem, a umowy zawarte przed terminem
opracowania tych zasad były na bieżąco uaktualniane.

3. Ustalanie i dochodzenie należności z tytułu gospodarowania składnikami
mienia

Instrukcja windykacji należności Akademii z tytułu gospodarowania składnikami
mienia została ustalona przez Rektora zarządzeniem z dnia 23 listopada 2016 r.18,
obowiązującym od dnia 1 grudnia 2016 r. Wskazano w niej, że pierwsze wezwanie
do zapłaty dotyczące zaległości osób trzecich niebędących studentami powinno
zostać wystawione w terminie 30 dni od daty płatności. Rektor w złożonych
wyjaśnieniach podał, że w okresie do 1 grudnia 2016 r. w pisemnych procedurach
Akademii nie wskazano terminu właściwego dla wystawiania wezwań do zapłaty.

(dowód: akta kontroli str. 65-86 i 280-285)
Ewidencja należności z tytułu umów sprzedaży, najmu i dzierżawy składników
mienia była prowadzona przy wykorzystaniu dwóch systemów komputerowych, tj.:
- systemu księgowego Simple.ERP wersja 6.0 (dalej: "ZSI-ERP"),

wykorzystywanego do ewidencjonowania wierzytelności pracowników oraz osób
trzecich niebędących studentami, doktorantami lub uczestnikami studiów
podyplomowych Akademii;

- systemu księgowego BAZUS, wykorzystywanego do ewidencjonowania opłat za
wynajmowanie pomieszczeń na Osiedlu Akademickim przez studentów
Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 65-73)
Oba systemy zapewniały możliwość bieżącego monitorowania należności (w tym
zaległości).
System BAZUS umożliwia automatyczne generowanie raportów o zaległościach
w opłatach za zamieszkanie na dany dzień, w których podawane są: imiona
i nazwiska studentów; nazwy domów studenta; nr albumów studentów oraz kwoty
nadpłat i niedopłat. Monitorowanie zaległości prowadzono zgodnie z przyjętą
w Akademii procedurą - pierwszy raport generowano 16 dnia po upływie terminu
płatności, a kolejny razem z wezwaniem do zapłaty 21 dnia od tego terminu.
System ZSI-ERP umożliwia określenie stanu należności na każdy dzień wskazany
przez operatora systemu z podziałem na należności nierozliczone, częściowo
rozliczone i rozliczone. W rozliczeniach zbiorczych na dowolny dzień jest podana:
data dokumentu określającego zaległość, nr faktury, kwota zapłacona
i pozostająca do zapłaty. W rozliczeniach z danym kontrahentem wskazane są

18 Nr 36/2016
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dokumenty potwierdzające dokonane czynności windykacyjne, w tym podane są
sprawy sądowe.

(dowód: akta kontroli str, 65-73, 87-88 i 310-316)
W latach 2015-2017 Akademia z tytułu umów najmu i dzierżawy składników mienia
uzyskała przychody w kwocie ogółem 10.636,3 tys. zł, tj. odpowiednio: 3,504,7 tys.
zł, 3.675,8 tys. zł i 3.455,8 tys. zł, Wg stanu na koniec lat 2015-2016 i na dzień
31 października 2017 r. zaległości wyniosły odpowiednio: 166,1 tys, zł 19 (w tym
z tytułu opłat za zamieszkanie studentów - 138,1 tys. zł 20); 167,7 tys. zł 21 (w tym
z tytułu opłat za zamieszkanie studentów - 142,1 tys, zł 22); 111,2 tys. zł 23 (w tym
z tytułu opłat za zamieszkanie studentów - 98,1 tys, zł 24).

Zaległości według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 153,8 tys. zł (w tym z tytułu
opłat za zamieszkanie studentów - 130,0 tys, zł),
Należność z tytułu umowy sprzedaży środka trwałego została uregulowana w dniu
5 pażdziernika 2016 r., tj. 22 dni po terminie (zgodnie z § 4 ust. 2 umowy należność
powinna zostać uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury; faktura
została wystawiona w dniu 30 sierpnia 2016 r.). Kanclerz Akademii wyraził zgodę na
przesunięcie terminu płatności do dnia 5 października 2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 62-64, 89-97,149,101-113,198- 202,226-231,263-265,
330-332, 336-338, 1150-1159 i 1352-1356)
Szczegółowym badaniem objęto 10 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę
21,2 tys. zł, wynikającą z ośmiu umów (tj. 31,9% wartości zaległości Akademii wg
stanów na koniec lat 2015 i 2016 oraz na 31 października 2017 r., po wyłączeniu
zaległości studentów za zamieszkanie w akademikach25), W części umów
obejmujących badane zaległości (siedmiu z ośmiu) zawarto postanowienie, że
w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe;
w umowie w której brak było zapisu dotyczącego odsetek ustawowych26 wskazano,
że w sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego,
Stwierdzono, że:
- w przypadku jednej z badanych zaległości (której termin płatności upłynął 19

października 2017 r, w kwocie 3,7 tys, zł brutto27, uregulowanej w dniu 20
listopada 2017 r.) Akademia do dnia rozpoczęcia kontroli NIK nie naliczyła
odsetek za zwłokę;

- w przypadku kolejnej zaległości z terminem płatności do 19 października 2017 r"
w kwocie 2,3 tys, zł brutto28, Akademia naliczyła odsetki, jednak nie wystawiła
noty odsetkowej.

Kierownik Wydziału Finansowego wyjaśniła, że w obu przypadkach noty odsetkowe
nie zostały wystawione z uwagi na przyjęty w Akademii cykl rozliczeniowy dla
odsetek, które ustalane są na koniec każdego kwartału - obie noty zostały
wystawione w trakcie kontroli NIK 2018 r. (naliczone odsetki wyniosły ogółem
49,8 zł).

19415 zaległości jednostkowych,
20 355 zaległości jednostkowych.
21 487 zaległości jednostkowych.
22 431 zaległości jednostkowych.
23341 zaległości jednostkowych.
24 320 zaległości jednostkowych.
25 Średnia wartość jednostkowej zaległości za zamieszkanie studentów w akademikach wyniosła 0,3 tys. zł.
26 Umowa z dnia 30 czerwca 2005 r.
27 Faktura nr W1/FF/17/10/001.
28 Faktura nr W1/FF/17/10/007.
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W pozostałych przypadkach, od zaległości z 2015 r, naliczano odsetki w YJysokości
8%29, a od 1 stycznia 2016 r, w wysokości 7%30. Odsetki naliczone w badanej
próbie (w kwocie 355,6 zł) zostały zapłacone.
W sprawozdaniu z audytu wewnętrznego Akademii z 15 grudnia 2017 r. stwierdzono
stosowanie niewłaściwej stawki odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie
należności w transakcjach handlowych - stosowano 7%, zamiast 9,5% (w badanej
próbie 10 zaległości nie stwierdzono skutku finansowego wynikającego
z zastosowania niewłaściwej stawki odsetek). Kierownik Wydziału Finansowego
oraz Kwestor Akademii wyjaśniły, że wskazana przez audytora nieprawidłowość
została usunięta na początku grudnia 2017 r,
W badanej próbie:
- w dwóch przypadkach nie wystawiono wezwania do zapłaty, pomimo upływu

30 dni od terminu płatności (co dotyczyło zaległości z dnia 19 października
2017 r. na kwoty: 3,7 tys. zł brutto31i 2,3 tys. zł brutto32,uregulowane 32 dnia po
terminie płatności);

- w przypadku zaległości w kwocie 1,3 tys. zł brutto33z dnia 21 grudnia 2016 r.
wezwanie do zapłaty wystawiono w dniu 29 czerwca 2017 r., tj. 190 dni po
terminie płatności. Kwestor Akademii oraz Kierownik Wydziału Finansowego
wyjaśniły, że w okresie 30 dni od upływu terminu zapłaty wystawiono i wysłano
notę odsetkową (w nocie wykazano kwotę wynikająca z faktury jako zaległość).
Wg wyjaśnień nota odsetkowa była jednocześnie wezwaniem do zapłaty
i informacją dla dłużnika o braku zapłaty za wyszczególnione w niej dokumenty
księgowe. Po przeprowadzeniu miękkich czynności windykacyjnych i dalszym
stwierdzeniu braku zapłaty, wysłano ostatecznie wezwanie do zapłaty;

- z wezwaniem do zapłaty nie wystąpiono w stosunku do zaległości w kwocie
1,9 tys. zł brutto z dnia 24 grudnia 2015 r" uregulowanej w dniu 25 stycznia 2016
r.34 (tj. 32 dni po terminie płatności) oraz w stosunku do zaległości z dnia 23
lutego 2016 r.35na kwotę 3,7 tys. zł brutto, zapłaconej w dniu 13 kwietnia 2016 r.
(tj. 50 dni po upływie terminu płatności);

- w jednym przypadku nie wystawiono wezwania z uwagi na uregulowanie
zaległości przed upływem 30 dni od terminu płatności, a w kolejnym przypadku
Prorektor ds. Morskich wyraził zgodę na przedłużenie terminu płatności
i zaległość została uregulowana w przedłużonym terminie36; w przypadku
zaległości z dnia 24 grudnia 2015 r.37wezwanie do zapłaty wystawiono 25 dnia
po terminie płatności;

- w przypadku dwóch zaległości: z dnia 23 listopada 2016 r,38W kwocie 3,7 tys. zł
oraz z dnia 22 maja 2015 r.39 w kwocie 3,1 tys. zł, wezwania wystawiono
w terminach odpowiednio: 51 i 210 dni po terminie płatności;

Wszystkie zaległości objęte badaniem zostały zapłacone.

29 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16grudnia 2014r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
(Dz. U. z 2014r. poz. 1858).

30 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7stycznia 2016r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie (M.P. z 2016r. Nr 47).

31 Faktura nr W1/FF/17/101001.
32 Faktura nr W1/FF/17/101007.
33 Faktura nr W1/FF/16/12/023.
34 Faktura nr W1/FF/15/12/020.
35 Faktura nr W1/FF/16/02/003.
36 Zaległości wg faktur: W1/FF/15/12/003 i W1/FF/16/09/028.
37 Faktura nr W1/FF/15/12/024.
38 Faktura nr W1/FF/16/11/001.
39 Faktura nr W1/FF/15/05/020.
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W latach 2015-2017 (do 31 października) Akademia nie prowadziła postępowań
sądowych dotyczących zaległości z tytułu najmu i dzierżawy powstałych w tym
okresie. W okresie od 01 listopada do 08 lutego 2018 r. Akademia skierowała trzy
zaległości na kwotę 4,9 tys. zł na drogę postępowania sądowego oraz jedną
zaległość na kwotę 1,1 tys. zł do egzekucji komorniczej.

(dowód: akta kontroli str. 65-148,150-267,270-279,317-327,336-337 i 1149)
Zasady stosowania ulg uznaniowych40uregulowano w:
- Instrukcji windykacyjnej z 2016 r., w której opisano proces decyzyjny dla:

umarzania należności, odraczania terminu płatności lub ich rozkładania na raty;
wskazano również, że Dział Finansowy Akademii nie wystawia not odsetkowych
w przypadku, gdy łączna kwota odsetek jest mniejsza od 0,04 tys. zł oraz, że
w przypadku spłaconych zobowiązań odsetki do wysokości 0,04 tys. zł są
umarzane. Wierzytelności mogły być odraczane lub rozkładane na raty
w przypadku, gdy ich terminowa spłata mogłaby zagrozić istotnym interesom
dłużnika lub gdy byłoby to uzasadnione szczególnie ważnymi względami
społecznymi lub gospodarczymi;

- piśmie okólnym Kanclerza Akademii z 1 grudnia 2014 r. w sprawie naliczania
odsetek od nieterminowo regulowanych należności. Kanclerz mógł wyrazić
zgodę na odstąpienie od wystawiania not odsetkowych w przypadku, gdy kwota
odsetek do zapłaty nie przekraczała 0,02 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 72-74, 280 i 285-290)
W latach 2015-2017 (do 30 października) udzielono czterech ulg w spłatach
zaległości. Nie stwierdzono decyzji odmownych. Szczegółowym badaniem objęto
wszystkie postępowania w sprawie przyznania ulg uznaniowych, tj.:

(dowód: akta kontroli str. 149 i 268-269)
a) Kontrahent Akademii pismem z dnia 17 września 2016 r. wystąpił z wnioskiem

o odroczenie umownego terminu płatności 34,3 tys. zł41, wynikającego z zakupu
statku pchacz Bizon B-26, przypadającego na dzień 13 września 2016 r., do dnia
5 października 2016 r. Prośbę motywował brakiem płynności finansowej oraz
wieloletnią współpracą. Zgody udzielił Kanclerz Akademii. Należność została
uregulowana w dniu 5 października 2016 r.
Kwestor Akademii w złoźonych wyjaśnieniach podała, źe wnioskodawca od wielu
lat współpracował z Akademią w zakresie dzierżawy terenu. Firma wywiązywała
się ze swoich zobowiązań i nie stwarzała problemów natury organizacyjno-
gospodarczych w zakresie wzajemnej współpracy. Akademia, monitorując
sytuację gospodarczą regionu, zdawała sobie sprawę, w jakiej sytuacji
w badanym okresie znajdowali się mali przedsiębiorcy na terenie regionu
i świadoma była krótkoterminowych zachwiań płynności finansowej
u współpracujących firm. Przed podjęciem decyzji w sprawie dokonano analizy
okresu współpracy z kontrahentem, spływu należności, ale takźe skutków
ewentualnej odmowy przesunięcia terminu zapłaty. Skutkiem odmowy mogłoby
być usztywnienie się kontrahenta prowadzące nawet do odstąpienia od umowy
i wówczas rodziłoby to konieczność powtórzenia licytacji. W sytuacji braku
potencjalnych oferentów sprzedaż mogłaby wówczas nie dojść do skutku lub
uzyskana cena, w sytuacji ponawiania postępowań, byłaby prawdopodobnie
niższa od uzyskanej uprzednio. Do wykonania analizy sytuacji finansowej,
z żądaniem przedstawienia pełnych danych finansowych wnioskodawcy w celu

40 Dotyczących umarzania. odraczania terminów płatności i rozkładania na raty należności z tytułu gospodarowania
składnikami mienia Akademii.

41 Wartość zakupu 38,1 tys. zł, pomniejszona o wpłacone wadium w kwocie 3,8 tys. zł.
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Ustalona
nieprawidłowość

ich oceny i weryfikacji, uczelni brakuje umocowań prawnych - Regulamin
Licytacji nie przewidywał takiej możliwości. Należy zauważyć, iż zakupiony
środek trwały pozostawał na terenie Akademii do czasu zapłaty należności, przy
czym jego usunięcie, z uwagi na lokalizację i gabaryty, nie byłoby możliwe bez
wiedzy i zaangażowania Akademii.

(dowód: akta kontroli str. 13-14,62-66,74,149,333-335,468 i 481-510)
b) Kanclerz Akademii porozumieniem z dnia 11 maja 2017 r. (zgodnie z Instrukcją

windykacyjną z 2016 r.), wyraził zgodę na rozłożenie na trzy raty zobowiązania
wynikającego z faktury z dnia 1 kwietnia 2016 r.42 w kwocie 0,4 tys. zł oraz
odsetek od tej zaległości w kwocie 0,03 tys. zł za najem pokoju studenckiego.
Wnioskodawca we wniosku powołał się na problemy finansowe. Zadłużenie
zostało spłacone w terminach wynikających z porozumienia.

(dowód: akta kontroli str. 65, 74, 269, 291-300 i 307-309)
c) w dniu 30 grudnia 2016 r. na wniosek Kierownika Osiedla Akademickiego, za

zgodą Kanclerza Akademii, umorzono 0,04 tys. zł z tytułu odsetek od należności
głównych oraz niedopłat czynszów za wynajem pokoi w dwóch akademikach
przez 66 studentów. Postępowanie prowadzono zgodnie z Instrukcją
windykacyjną z 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 65, 72, 269, 301-306)

d) Kontrahent Akademii wystąpił o odroczenie umownego terminu płatności 1,5 tys.
zł z tytułu najmu stanowiska do składowania jachtu (faktura z dnia 13 września
2016 r.), przypadającego na dzień 4 października 2016 r., do dnia 27 lutego 2017
r. Zgody udzielił Prorektor ds. Morskich. Należność została uregulowana w dniu
27 lutego 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 249-258, 269 i 328-329)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:
W badanej próbie 10 zaległości, w jednym przypadku wezwanie do zapłaty
zaległości z dnia 22 maja 2015 r., na kwotę 3,1 tys. zł brutto43, wystawiono dopiero
po 210 dniach po upływie terminu płatności, tj. w dniu 18 grudnia 2015 r. Kwestor
oraz Kierownik Wydziału Finansowego Akademii wyjaśniły, że do czasu wystawienia
wezwania prowadzono czynności polegające na tzw. miękkim (ustnym) monitowaniu
należności. Dopiero z uwagi na ich bezskuteczność stwierdzono konieczność
wystawienia wezwania do zapłaty.

(dowód: akta kontroli str. 203, 209-210, 267, 323 i 327)

W okresie do 1 grudnia 2016 r. w pisemnych procedurach Akademii nie wskazano
terminu właściwego dla wystawiania wezwań do zapłaty. Kwestor Akademii
wyjaśniła, że z uwagi na kwartalny obowiązek sprawozdawczy, czynności
windykacyjne były w tym okresie prowadzone w cyklach kwartalnych.

(dowód: akta kontroli str. 267, 280-285, 288-290 i 310-316)
W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie mogą stanowić wystarczającego
usprawiedliwienia do opóżnienia w wystawieniu wezwania do zapłaty. Bowiem
zgodnie z obowiązującym w tym czasie systemem windykacji zaległości, wezwanie
to należało wystawić bezzwłocznie po zakończeniu II kwartału 2015 r.

42 Nr PK3/FF/16/04/002.
43 Faktura z dnia 8 maja 2015 r., Nr W1/FF/15/05/020.
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Ocena cząstkowa I

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Ewidencje prowadzone przez Akademię umożliwiały bieżące monitorowanie stanu
należności, a w przypadku wystąpienia zaległości, podejmowano działania w celu
ich wyegzekwowania. Akademia prawidłowo udzielała ulg w spłacie należności.
Stwierdzona w wyniku kontroli nieprawidłowość, polegająca na opóźnieniu
w podejmowaniu działań związanych z egzekucją zaległości, nie miała istotnego
wpływu na kontrolowaną działalność, a wszystkie objęte badaniem zaległości
zostały uregulowane.

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli44

kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK
w Gdańsku.

Gdańsk, dnia 02 marca 2018 r.

Kontroler:

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

A~~2:

44 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
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