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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. Henryk Świtoński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/162/2017 z dnia 12.12.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

2. Dariusz Jurczuk, doradca ekonomiczny, upowaznlenla do kontroli:
nr LGD/143/2017 z dnia 08.11.2017 r. i nr LGD/40/2018 z dnia 12.02.2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z 0.0., ul. Morska 83,
81-222 Gdynia (dalej: "Studium")

dr hab. inż. kpt Ż.w. Henryk Śniegocki prof. nadzw. AM w Gdyni, Prezes Zarządu
(dalej: ,,Prezes Zarządu")

(dowód: akta kontroli str. 5-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Studium realizowało własne cele statutowe wykorzystując pomieszczenia Akademii
Morskiej w Gdyni (dalej: "Akademia"), na podstawie zawartych umów najmu.
W umowach tych określano powierzchnie pomieszczeń, cele na jakie były
przeznaczone, wyposażenie, sposób korzystania, a także wysokość czynszu oraz
terminy jego płatności.

Studium wywiązywało się ze swoich obowiązków określonych w umowach najmu
wykorzystując wynajmowane powierzchnie wyłącznie do własnych celów
związanych z prowadzoną działalnością i utrzymując je w należytym stanie
technicznym.

Studium regulowało zobowiązania finansowe wobec Akademii wynikające
z zawartych umów najmu i wystawionych na ich podstawie faktur.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- nierzetelnego sprawdzenia faktury wystawionej przez Akademię za wynajem
pomieszczeń i sal laboratoryjnych skutkiem czego wystąpiła nieuzasadniona
zapłata należności w wysokości 2.647,53 zł (z VAT);

- nieterminowego uregulowania trzech faktur za najem powierzchni Akademii, na
kwoty: 88.507,45 zł oraz 48.043,80 zł zapłaconych z opóżnieniem 12 dni oraz
29.704,50 zł z opóżnieniem 6 dni.

Ponadto stwierdzono, że Zarząd Spółki nie podejmował działań w celu usunięcia
rozbieżności wystąpujących w zawartych z Akademią umowach najmu, które
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Opis stanu
faktycznego

zawierały postanowienia, w różny sposób regulujące wielkość powierzchni
wynajmowanych pomieszczeń oraz terminy płatności należności.

111-. Opis. ustalon-ę'go stanu ,faktycz neg:Q.
Wykorzystan~e'mienia uczelni morskiej.ó~az wywiązywanie
się ze zobowiazań na rzecz uczęlnl
1. Studium działało na podstawie umowy spółki1 z dnia 19.11.1998 r. Jedynym

udziałowcem spółki 'była Akademia, która objęła w kapitale zakładowym sto
równych i niepodzielnych udziałów o wartości po.sOO zł każdy. Kapitał zakładowy
Studium pokryła Akademia aportem w postaci przedsiębiorstwa - Spółki Cywilnej
"Studium Doskonaleriia Kadr Wyższej Szkoły' Morskiej w Gdyni". Studium
wpisane było do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000117143.

(dow.ód: akta kontroli str.? -13, 152-158)

2. Przedmiotem działalności Studium zgodnie z Polską. Kwalifikacją Działalności
były min.:

restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56,10, A),
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (72,19,Z),
szkoły policealne (85,41,Z),
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85,59,-8),
działalnosć wspomagająca edukację (85,60,Z).

(dowód: akta kontroli str. 8-9, 152-158)

3. W gospodarowaniu mieniem Akademii Studium stosowało się do warunków
określonych w zawartych umowach najmu. Zarząd Studium, występując do
Akademii o wynajęcie powierzchni (w tym rozliczanych za godziny dydaktyczne),
kierował się spełnianiem wymagań określonych w ustawie z 18 sierpnia 2011 r.
o bezpieczeństwie morskim2 i uzyskanymi uprawnieniami do szkolenia
określonymi w załączniku do Certyfikatu Uznania wydanym przez Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródladowep (dalej: "Certyfikat"), uprawniającego
do prowadzenia 50 rodzajów szkoleń kadr morskich, a także liczbą
zainteresowanych szkoleniami.

(dowód: akta kontroli str.87-96, 103-104)

4. Statutową działalność Studium realizowało w pomieszczeniach Akademii
zlokalizowanych w Gdyni: przy ul. Jana Pawła II 3 (szkolenia z zakresu nawigacji
oraz prowadzenie bufetu) oraz przy ul. Morskiej 81-83 (szkolenia z zakresu
mechanicznego oraz elektrycznego), na podstawie 13 umów najmu dotyczących
pomieszczeń o powierzchni 1.535 m2, w tym 687 m2 stanowiły sale wykładowe,
398 m2 sale, w których zainstalowano symulatory, 347 m2 pomieszczenia
biurowe, 103 m2 pomieszczenie na bar dla studentów oraz grunty o powierzchni
1.250 m2 przeznaczone na miejsca postojowe. Wokresie objętym kontrolą

1 Umowaspółkizostałazmieniona:
·11.03.2002r.- zmianatreścipar.1,par.2.par.5.par.7, par.9 i par.11;
- 16.06.2008r.- zmianapar.5przezdodaniepunktu6i 7, zmianapar.11ustęp2i 4;
- 11.01.2012r.- zmianapar.4. par.5,par.9,par.10,skreślonopar.19iuchwalonotekstjednolity;
-28.11.2016r.- zmianapar.12ust.1i 2.
2 OZ.U.z2016r. poz.281,zezm.
3 Ważnymdo51istopada2019r.
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podpisano pięć umów4 oraz obowiązywało osiem umów5 zawartych w latach
wcześniejszych.

(dowód: akta kontroli str. 14-36,38-46,50-51,81,89-90,124-134)

5. Studium korzystało również z innych sal dydaktycznych, symulatorów6
i laboratoriów7 po uprzednim uzgodnieniu z władzami Akademii terminów
realizacji zajęć, tak aby nie kolidowały one z zajęciami prowadzonymi przez
Akademię·
W zawartych umowach określono odpłatność za każdą ewidencjonowaną
godzinę dydaktyczną8.
Ewidencja korzystania z pomieszczeń prowadzona była w portierni Wydziału
Nawigacyjnego, w Książce Pokwitowań Kluczy Studium, gdzie wykorzystujący
pomieszczenie odnotowywał godziny pobrania i zwrotu kluczy. Wykazy czasu
wykorzystania ww. pomieszczeń Akademia9 przekazywała do Studium dwa razy
do roku. Ich zgodność porównywano z planem zajęć Studium
i ewidencjonowanym faktycznym ich wykorzystaniem.

(dowód: akta kontroli str. 14-36,38-46,50-51,81,89-90,124-134)

6. Studium nie korzystało z pomieszczeń Akademii bez zawartych umów najmu lub
porozumień.
Z wyjaśnienia Prezesa Zarządu wynika, że umowy najmu przygotowane przez
Akademię oraz stawki za wynajem były przed podpisaniem przedmiotem
niedokumentowanych negocjacji stron10.

Nie wystąpiły przypadki podnajmowania, podzierżawiania lub użyczania
bezpłatnie powierzchni najmowanych w ramach zawartych umów najmu od
Akademii innym podmiotom gospodarczym.

(dowód: akta kontroli str.87, 89-90)

7. Studium wypełniało swoje obowiązki wynikające z postanowień umów najmu
z Akademią, a w szczególności w zakresie współpracy z wynajmującym przy
użytkowaniu pomieszczeń i gruntów, wykorzystywania ich zgodnie z ich
przeznaczeniem, a także utrzymania ich w należytym stanie technicznym. W tym
celu m.in. wyremontowano najmowane sale: Laboratorium Ochrony
Przeciwpożarowej za kwotę 61.102,00 zł; w których zainstalowano symulatory

4 Umowy z: 27.04.2015 L, zmieniona umową z 01.07.2016 L - najem pomieszczeń na Wydziale Nawigacyjnym; 01.09.2016 L
- najem pomieszczeń na Wydziale Mechanicznym; 01.10.2016 L - najem pomieszczenia (C255) na Wydziale Elektrycznym;
20.07.2017 - najem pomieszczeń biurowych.

5 Umowy z: 15.04.1999 L (obowiązywała do 26042015 L), 2810.2009 r. - najem Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej.
(obowiązująca); 20.11.2011 L - najem sal Wydziału Mechanicznego, zmieniona umową z 01.09.2016 L; 0109.2012 r. (2x)
najem sal Wydziału Mechanicznego, zmienione umową z 01.092016 r.; 01.072012 L - najem pomieszczeń na bar na
Wydziale Nawigacyjnym (obowiązująca); 01.102013 L - najem gruntu na Wydziale Nawigacyjnym (obowiązująca);

02.11.2011 r. - najem pomieszczenia (C47) na Wydziale Elektrycznym (obowiązująca).
6 Dotyczyło to symulatorów Wydziału Nawigacji: radarowo-nawigacyjnego, manewrowego, kontroli załadunku.
7 Dotyczyło to laboratoriów Wydziału Nawigacji: radarowego, systemów radionawigacyjnych, elementów elektroniki,

Międzynarodowych Przepisów Drogi Morskiej (MPOM), komputerowych; Wydziału Mechanicznego: m.in. silników
okrętowych, maszyn i urządzeń okrętowych, chłodnictwa, technik wytwarzania i napraw, a także Poligonu ppoż i parku
maszyn; Wydziału Elektrycznego: elektrycznych zautomatyzowanych napędów okrętowych, podstaw automatyki, maszyn
elektrycznych.

8 W umowie z 01.07.2016 r. dotyczącej Wydziału Nawigacyjnego dla pomieszczeń dodatkowo najmowanych i rozliczanych wg
godzin wykorzystania przyjęto stawkę 35 zł netto za godzinę dydaktyczną; za najem symulatorów: radarowo-nawigacyjnego,
manewrowego i załadunku - 160 zł, laboratoriów: radarowego i systemów radionawigacyjnych - 110 zł, a elementów
elektroniki - 50 zł.
W umowie z 01.09.2016 r dotyczącej Wydziału Mechanicznego dla pomieszczeń dodatkowo najmowanych przyjęto stawkę
20 zł za godzinę dydaktyczną; za najem laboratoriów: silników okrętowych - 85 zł, innych - 40 zł.

9 W przypadku Wydziału Mechanicznego wykazy były podpisywane przez zastępcę kierownika katedry, a Wydziału
nawigacyjnego - przez dziekana.

10 Akademię reprezentowali: Prodziekan Wydziału Nawiagcyjnego, Zastępca Kanclerza, Kwestor (do umów dotyczących
Wydziału Nawigacyjnego); Prodziekan Wydziału Mechanicznego, Zastępca Kanclerza, Kwestor (do umów dotyczących
Wydziału Mechanicznego); Zastępca Kanclerza, Kwestor (do umów dotyczących gruntów, pomieszczenia na bar, pływalni
krytej). W imieniu Studium umowy podpisywał Prezes Zarządu lub Wiceprezes).
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mostka wizyjnego za kwotę 148.277,00 zł; pomieszczenia biurowe: za kwotę
222.450,00 zl (pomieszczenia A 1 - ul. Morska) oraz za kwotę 39.054,00 zł (Al.
Jana Pawia II); pomieszczenia przeznaczone na bar za. kwotę 67.500,00 zł11.

Nie stwierdzono naruszenia postanowień żawartych umów w zakresie
przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w pomieszczeniach
wynajmującego.; bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny pracy.

Wszystkie pomieszczenia najmowane przez Stqdiurn. były czyste, zadbane,
estetyczne oraz właściwie zabezpieczone.

(dowód: akta kontroli str.77-80, 90-91)

8. Studium najmowało dla słuchaczy Gdyńskiej· Szkoły Morskiej12 oraz do
prowadzenia szkoleń w zakresie Indywidualnych; Technik Ratowniczych
pływalnię krytą13. W okresie objętym kontrolą zawarto łącznie sześć umów (dwie
umowy zawarte w 2014 L obowiązywały również W 2015 L)14, w których
określono m.in. dni tygodnia, godziny oraz liczbę torów basenu
zarezerwowanych przez Studium, cenę korzystania ż pływalni, a także obowiązki
usługobiorcy. Nie wystąpiły przypadki odstępowania praw wynikających
z zawartych umów na 'korzystanie z basenu osobom trzecim, a także przypadki
powstania szkód powstałych z winy kursantów Studium podczas korzystania
z basenu. Na podstawie wystawianych przez Akademię comiesięcznych faktur
Studium zapłaciło za korzystanie z basenu odpowiednio: 103.582,80 zł w 2015 L,
80.071,20 zł w 2016 L i 72.606,24 zł w 2017 L Wszystkie płatności zostały
uregulowane w terminach określonych w rachunkach i formie zgodnej
z postanowieniem paragrafu 1 pkt 3 zawartej umowy.

(dowód: akta kontroli stL1 03-121)

9. Studium było właścicielem siedmiu symulatorów, z których trzy15 zainstalowano
w budynku Wydziału Nawigacjnego, trzy16 w budynku Wydziału Mechanicznego
oraz jeden17 w budynku Wydziału Elektrycznego. Symulatory zakupiono w latach
2001-2016 oraz systematycznie je rozbudowywano o dodatkowe stanowiska
i oprogramowania komputerowe.

Z wyjaśnienia Prezesa Zarządu wynika, że zakupy symulatorów oraz ich
rozbudowa była konieczna do spełnienia wymogów w zakresie wydanego
Certyfikatu.

(dowód: akta kontroli stL 87-91)
Studium wynajmowało Akademii wyżej wymienione symulatory do prowadzenia
zajęć ze studentami na podstawie umów najmu symulatorów18. Należność była
rozliczana na podstawie wystawianych przez Studium faktur (na koniec I i II
półrocza) uwzględniających zaewidencjonowane godziny wykorzystywania oraz
przyjęte w umowach stawki godzinowe.

(dowód: akta kontroli stL135-145, 162-174)

11 Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na bar w budynku Wydziału Nawigacynego była sfinansowana przez Studium
i rozliczona w całości w kwotach miesięcznego czynszu należnego Akademii. do pełnego rozliczenia poniesionych
nakładów. Od miesiąca maja 2017Lczynsz wynosi 940,25zł netto.

12 Pływalnia zlokalizowana przy Al.Jana Pawła II 3.
13 Szkoła policealna będąca w strukturze organizacyjnej Studium.
14 Umowy zawarto w dniach: 01.09.2014L,01.09.2015.L,01.09.2016r., 01.09.2017L- odrębnie dla prowadzenia kursów ITR

oraz dla studentów Gdyńskiej Szkoły Morskiej.
15 Były to symulatory: mostka wizyjnego (nawigacyjno-manewrowy), dynamicznego pozycjonowania (OP), map

elektronicznych(ECOIS), kontroli załadunku.
16 Były to symulatory: siłowni okrętowej, przeładunku gazów skroplonych, siłowni okrętowej w wersji z ekranami dotykowymi.
17 Był to symulator Wysokich napięć (K-sim Engine High Voltage).
18 Dotyczyło to symulatorów: mostka wizyjnego (nawigacyjno-manewrowy), dynamicznego pozycjonowania (OP), map

elektronicznych(ECOIS), kontroli załadunku oraz siłowni okrętowej.
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

10.Zobowiązania finasowe Studium wobec Akademii wyniosły w 2015 r. 638.589,75
zł, w 2016 r. - 839.893,79 zł, a w 2017 L do 31.10. -1.071.271,00 zł. Ustalone
przez Studium należności od Akademii wyniosły w 2015 r. 245.032,39 zł,
w 2016 L - 316.129,68 zł i w 2017 r. do 31.10. - 215.181,33 zł. Wzajemne
zobowiązania z tytułu najmu powierzchni regulowano na podstawie faktur,
opłacanych dwa razy w roku19 lub w każdym miesiącu2o, Odpłatność za
korzystanie z pływalni krytej regulowano po przedstawieniu rachunku21.

Opłaty eksploatacyjne za wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, prąd elektryczny
obliczano wg cen operatorów i zapłacano na podstawie miesięcznych faktur
wystawianych przez Akademię. Studium nie posiadało zaległości w zakresie
tych. opłat.

(dowód: akta kontroli str. 20-27, 37, 43-4652,55- 74,103-104,122-123)

1. Pomimo, iż w ramach realizacji umowy najmu zawartej z Akademią w dniu
01.09.2016 L, Studium korzystało m,in. z pomieszczenia H207 o powierzchni
47 m2 znajdującego się na Wydziale Mechanicznym, nie podejmowano działań
w celu usunięcia rozbieżności wynikających z wyliczenia łącznej powierzchni
wynajmowanych pomieszczeń, które znajdowały się w różnych miejscach ww.
umowy. W § 1 w pkt. 1 lit. g - sala ta została wymieniona i zaliczona do łącznej
powierzchni wynajmowanych pomieszczeń (399 m2), natomiast w § 4 - sala ta
nie została uwzględniona. Według tego postanowienia umowy, który stanowił
podstawę do uiszczania czynszu najmu, łączna powierzchnia wynosiła 352 m2.

Z wyjaśnienia Wiceprezesa Zarządu wynikało, że po podpisaniu umowy,
ponownie nie analizowano jej postanowień, a błędy wynikały z niedopatrzenia.

Stutkiem ww. rozbieżności było regulowanie przez Studium płatności z tytułu
realizacji powyższej umowy w kwotach wynikających z faktur wystawianych
przez Akademię, które nie uwzględniały czynszu za pomieszczenie H207 i były
zaniżone o 775,50 zł/miesiąc netto przez okres 10 miesięcy tj. łącznie o 9,539,00
zł z VAT.

(dowód: akta kontroli str.43-49)

Zarząd Studium poinformował NIK w dniu 28.02.2018 r" iż na skutek
ww. nieprawidłowości zwrócił się do administracji Akademii z prośbą o dokonanie
zmian. W wyniku tych działań, strony podpisały stosowny ankes do
obowiązującej umowy.

(dowód: akta kontroli stL177 -182)

2. Studium nie podejmowano działań w celu usunięcia rozbieżności w zakresie
terminów płatności czysznu najmu, które były określane w sposób odmienieny
w zawartych umowach najmu (§ 8 ust. 5)22 i wystawionych przez Akademię
fakturach (na podstawie § 4 ust. 2 tych umów). Według ww. postanowień umów,
należności za najem miały być przekazywane nie później jak do 30 czerwca za
pierwsze półrocze i nie później jak do 30 grudnia za drugie półrocze, natomiast

'9 Umowy najmu z: 01.09.2012L (2umowy), 27.04.2015L, 01.07.2016L, 01.09.2016L
20 Umowy najmu z: 15.04.1999r. - pomieszczeń biurowych i sal wykładowych, 01.07.2012r. - pomieszczenia na bar,

01.10.2013L - działki 12/2.02.012011 r. - sali C-47,2810.2009L - Poligonu p.poi., 20.07.2017L - biura, 01.10.2016L -
sali C255

21 W umowach nie określono terminów wystawiania rachunków.
22 Umowy najmu z 2704.2015L, 01.07.2016L, 01.09.2016L
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Ustalone
nieprawidłowości

terminy płatności na fakturach, zgodnie z § 4 ust. 2 ww. umów, określano do:
25.07.2016 r.23, 12.01.2017 r.24 i 21.07.2017 r.25

(dowód: akta kontroli str. 20-27, 43-46, 61, 64, 73)

Wyjaśniając powyższe Prezes stwierdził, że Studium przyjęło umowy na
warunkach stawianych przez Akademię i płaciło za najem pomieszczeń
w terminach określonych w fakturach, tj. zgodnie z zaf)isami § 4 ust. 2 tych
umów.

(dowód: aktą kontroli str. 103-104)

Zarząd Studium poinformował NIK w dniu 28.02.2018' T., ~ż na skutek ww.
nieprawidłowości (logicznie sprzecznych ze sobą ww. zapisów umów) zwrócił się
do administracji Uczelni z prośbą o dokonanie zmian. W wyniku tych działań,
strony podpisały stosowny ankes do obowiązującej umowy.

(dow.ód: akta kontroli str.177 -182)

3. Pomimo, iż w okresie od 01.01 do 30.06.2017 r. Studium dysponowało salą nr
314 pozostającą w dyspozycji Wydziału' Nawigacyjnego Akademii26
o powierzchni 71,32 m2, nie podejmowano działań w- celu usunięcia rozbieżności
pomiędzy rzeczywistą powierzchnią ww. sali (71,32 m2), a powierzchnią
określoną w § 1 ust.1 lit. f umowy najmu z dnia 01.07.2016 r., na 12,25 m2.
Skutkiem ww. rozbieżności było zapłata należności za I półrocze 2017 r., która
przy uwzględnieniu rzeczywistej powierzchni sali 314, została zaniżona o kwotę
12.404,70 zł (15.257,78 zł z VAT). W dniu 10 i 12.01.2018 r. Akademia wystawiła
faktury: kOrygującą27 oraz właściwie rozliczającą powyższą należność28.

(dowód: akta kontroli str. 24-25, 72,146-151)

Wg wyjaśnienia Wiceprezesa Zarządu, uregulowanie odpłatności oraz korektę
umowy przewidziano po zakończeniu prac remontowo-adaptacyjnych,
zainstalowaniu symulatora i wykonaniu pomiarów najmowanej powierzchni, co
uczyniono zawierając Porozumienie z dnia 20.10.2017 r. Ponadto Studium
regulowało zobowiązania na podstawie wystawionych przez Akademię faktur,
co było zgodne z zapisem § 4 pkt 2 umowy 01.07.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 39-49,158-160,175-177)

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

1. Studium zapłaciło fakturę za wynajem pomieszczeń - sal wykładowych,
laboratoriów Wydziału Mechanicznego za II półrocze 2016 r. w kwocie 57.116,00
zł (70.252,68 zł z VAT), pomimo że jej wartość była zawyżona o kwotę
2.153,46 zł (2.648,40 zł z VAT). Sprawdzający pod względem merytorycznym
zaakceptował fakturę.

23 Fakturanr 0001IWN/07/16na kwotę88.507,45zł dotyczącanajmupomieszczeliWydziałuNawigacyjnegow okresieI
półrocza2016r. (napodstawieumowyz 27.04.2015r.),wystawiona11.07.2016r z wyznaczonymterminempłatnoścido
25.07.2016r.Studiumdokonałozapłaty16.07.2016r

24 Fakturanr 0OO1IWN/12/16na kwotę51.799,48zł dotyczącanajmupomieszczeliWydziałuNawigacyjnegow okresieII
półrocza2016r (napodstawieumowyz 01.07.2016r), wystawiona29.12.2016r zwyznaczonymterminempłatnoścido
12012017r Studiumdokonałozapłaty03.01.2017r;

25 Fakturanr 0OO1IWN/07/17na kwotę72.823,38złdotyczącanajmupomieszczeliWydziałuMechanicznegow okresieI
półrocza2017r. (napodstawieumowyz 01.09.2016r.),wystawiona07.07.2017r z wyznaczonymterminempłatnoścido
21.07.2017r Studiumdokonałozapłaty19.07.2017r
26 Studiumprzystosowywałotą salę do zainstalowaniasymulatoranawigacyjnego(dodatkowychcz1erechmostków),na

podstawiePorozumieniaz04.11.2016r.
27 Nr0001IWN/01/18Kz 12.01.2018r
28 Nr0004IWN/01/18z 10.01.2018r.
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Wniosek pokontrolny

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zawyżenie wynikało z wyliczenia czynszu za sale A: 7-9 oraz sale H: 207-210 za
okres 6 miesięcy wg stawek wynikających z umowy zawartej 01.09.2016 r.
(odpowiednio 2.425,50 zł i 1.105,50 zł netto), podczas gdy w lipiecu i sierpniu
2016 r. obowiązywały niższe stawki na podstawie umów zawartych 01.09.2012 r.
(1.440 zł i 1.000 zł netto). Równocześnie za sale A: 229-231 oraz 247 zapłacono
czynsz za lipiec i sierpień po 2.760 zł, zamiast po 2.774,24 zł, jak wynikało
z umowy zawartej 20.11.2009 r. W przedstawionych przypadkach czynsz został
zawyżony odpowiednio o 1.971,00 zł (2.424,00 zł z VAT) i o 211,00 zł (259,50 zł
z VAT) oraz zaniżony o 28,54 zł (35,10 zł z VAT).

(dowód: akta kontroli str.43-54)

Wiceprezes Zarządu wyjaśniając powyższe stwierdził, że wynikało to z jego
niedopatrzenia przy sprawdzaniu merytorycznym faktury.

(dowód: akta kontroli str.85-86)

2. Studium uregulowało zobowiązania wobec Akademii w trzech przypadkach (na
20 skontrolowanych faktur) z opóźnieniem, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 2
umów najmu. Dotyczyło to faktur nr:

- 0006/WN/12/15 na kwotę 88.507,45 zł oraz 0007/WN/12/15 na kwotę
48.043,80 zł wystawionych 31.12.2015 r. na podstawie umowy
z 27.04.2015 r. dotyczącej najmu pomieszczeń na Wydziale Nawigacyjnym.
W obu przypadkach termin płatności wyznaczono na 14.01.2016 r.
Zobowiazanie uregulowano 26.01.2016 r., tj. z 12 dniowym opóźnieniem;

- 0003/WN/12/16 na kwotę 29.704,50 zł wystawionej 29.12.2016 r. na
podstawie umowy z 01.07.2016 r. dotyczącej najmu pomieszczeń na
Wydziale Nawigacyjnym. Termin płatności wyznaczono na 12.01.2016 r.
Zobowiązanie uregulowano 18.01.2017 r., tj. z 6 dniowym opóźnieniem.

(dowód: akta kontroli str. 20-27, 56-57, 63)

Z wyjaśnienia Prezesa Studium wynika, że opóźnione płatności spowodowane
były przedłuźającą się procedurą sprawdzania zgodności naliczeń wykorzystania
pomieszczeń ze stanem faktycznym.

(dowód: akta kontroli str. 103-104)
W ocenie NIK powyższe okoliczności nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla
nieprzestrzegania postanowień zawartej umowy najmu.

IV. Wniosek
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o zapewnienie terminowego regulowania
zobowiązań z tytułu zawartych z Akademią umów najmu.

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 w Gdańsku.

29 Dz. U. z 2017 r.. poz. 524.
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

.-d- _

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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.

Gdańsk, dnia cflv marca 2018 r.

Kontroler
Henryk Świtoń ski

doradc lekonomicznyrw
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Jw GdańsJru n .
G0M~OJ

resa Sawicka
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