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Pan 
Piotr Jędrzejowicz 
Rektor Akademii Morskiej 
w Gdyni  

 
 
 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.  
z 2012 r., poz. 82 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 
przeprowadziła kontrolę w Akademii Morskiej w Gdyni (dalej: „Akademia”). Przedmiotem kontroli były wybrane 
aspekty funkcjonowania Akademii. 
 
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli z 12 października 2012 r. 
(uwzględniającym zmiany wprowadzone 12 grudnia 2012 r. i 7 marca 2013 r.), Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 60 ustawy o NIK w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., w związku z art. 2 ustawy 
z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli1 (dalej: „ustawa zmieniająca”), przekazuje 
Panu Rektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
 
Kontrola NIK objęła w szczególności: 

 wykorzystanie funduszu pomocy materialnej dla studentów; 

 prowadzenie postępowań rekrutacyjnych na stanowiska: kanclerza oraz zastępców kanclerza; 

 udzielanie zamówień publicznych, w szczególności na: wykonanie przebudowy kabiny nr 155a na „Darze 
Młodzieży”, zakup motorówki, dwóch łodzi wiosłowo-żaglowych oraz samochodu transportowego; 

 wykorzystanie pełnomorskiego jachtu żaglowego w Ośrodku Żeglarskim Akademii; 

 komercyjne rejsy „Darem Młodzieży”; 

 zakup osprzętu do aparatu fotograficznego Nikon Coolpix; 

 korzystanie z Hotelu Asystenckiego Akademii przez wybrane osoby. 
 
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Akademii w skontrolowanym zakresie. 
 
Negatywną ocenę uzasadniają w szczególności:  

 zakwaterowanie dwóch osób (państwa A. C.-R. i D. R.), w znajdującym się w Hotelu Asystenckim 
mieszkaniu, z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie w Akademii zarządzeń Rektora oraz w sposób 
niegospodarny; 

 zatrudnienie na stanowisku kanclerza Akademii osoby niespełniającej wymogów określonych przepisami 
prawa dotyczących liczby lat pracy; 

                                                           
1 Dz.U. Nr 227, poz. 1482 ze zm. 
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 nierzetelne przekazanie informacji kandydatom na stanowisko kanclerza Akademii o odrzuceniu ich ofert 
jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu; 

 prowadzenie postępowań rekrutacyjnych na stanowiska zastępców kanclerza ds. inwestycyjnych oraz ds. 
ekonomiczno-gospodarczych, a także specjalisty kierującego Studenckim Domem Marynarza nr 2 (dalej: 
„SDM2”) z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy2  oraz obowiązujących 
w tym zakresie w Akademii uregulowań wewnętrznych; 

 nieprzestrzeganie postanowień umowy dotyczącej zakupu dwóch łodzi wiosłowo-żaglowych; 

 nieprzestrzeganie niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych3; 

 nierzetelne przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury informacji dotyczącej celowości zakupu 
pełnomorskiego jachtu żaglowego; 

 ustalenie nieprecyzyjnych zasad korzystania z służbowych telefonów komórkowych przez pracowników 
Akademii; 

 prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej aparatu fotograficznego Nikon Coolpix 5000 w sposób 
nierzetelny. 
 

1. Zakwaterowanie w okresie od 15 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2012 r.4 państwa A. C.-R. i D. R. 
w znajdującym się w Hotelu Asystenckim samodzielnym mieszkaniu nr A-21 o powierzchni 42,42 m2, 
obejmującym dwa pokoje, oddzielną kuchnię, łazienkę i toaletę było niezgodne z opisanymi poniżej, 
obowiązującymi w Akademii uregulowaniami wewnętrznymi.  
1.1.  Zgodnie z §2 ust. 1 obowiązującego do 31 grudnia 2010 r. zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 11 marca 

1999 r. w sprawie hotelu dla nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, (dalej: 
„Zarządzenie nr 3”), państwo A. C.-R. i D. R. – jako osoby niebędące nauczycielami akademickimi 
zatrudnionymi w Akademii ani słuchaczami studiów doktoranckich Akademii – nie miały prawa do 
zakwaterowania w Hotelu Asystenckim na preferencyjnych warunkach odpłatności pracowniczej. 
Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. zarządzenia Rektor mógł zezwolić na tymczasowe zakwaterowanie w Hotelu 
Asystenckim innych osób niż ww. wymienione, lecz jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc. 
NIK ustaliła, że przed zakwaterowaniem państwa A. C.-R. i D. R. o mieszkanie typu M-3 ubiegało się 
dwóch pracowników Akademii, lecz nie uzyskali przydziału z powodu braku wolnych mieszkań. Również 
w trakcie użytkowania przedmiotowego mieszkania przez państwa A. C.-R. i D. R., pracownikom 
Akademii pięciokrotnie odmówiono przydziału mieszkania typu M-3 ze względu brak mieszkań tego 
typu. 

 
Sprawujący funkcję Rektora w 2007 r. Józef Lisowski wyjaśnił, że wyrażając zgodę na zakwaterowanie 
państwa A. C.-R. i D. R. w Hotelu Asystenckim wiedział, że nie są pracownikami Akademii. Dodał, że był 
pewien, że ww. będą płacili stawki komercyjne i nie wiedział, że faktycznie będzie się to odbywało na 
zasadach pracowniczych. 

 
Zastępca5 kanclerza ds. eksploatacji C. K. wyjaśnił, że wydając dyspozycję dla kierownika Działu 
Domów Studenckich o rodzaju odpłatności za miejsce w Hotelu Asystenckim umieścił na podaniu 
państwa A. C.-R. i D. R. o zakwaterowanie adnotację „proszę o realizację - odpłatność pracownicza”. 
Z uwagi na znaczny upływ czasu nie był jednak w stanie podać powodów, dla których sporządził ww. 
adnotację. Wyjaśnił ponadto, że kierowane do Rektora wnioski i prośby pracowników Akademii i innych 
osób o zgodę na zamieszkanie w Hotelu Asystenckim bez dokładnego określenia charakteru 
zamieszkania były powszechnie uważane za prośby dotyczące zamieszkania na warunkach 
pracowniczych.  
 

1.2. Ponadto od 13 maja 2011 r., czyli od momentu wydania zarządzenia Rektora nr 13 z 13 maja 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad (dalej: „Zarządzenie nr 13), nie było w ogóle możliwości 
zajmowania samodzielnego mieszkania przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi 

                                                           
2 Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
4 z ustaleń niniejszej kontroli nie wynika, by po 30 czerwca 2012 r. państwo A. C.-R. i D. R. opuścili zajmowane mieszkanie. 
5 do czerwca 2008 r. 
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zatrudnionymi w Akademii (§5 pkt 4 Zarządzenia nr 13). Rektor wyjaśnił, że mieszkańcy Hotelu 
Asystenckiego, którzy nie spełniali wymogów określonych nowym regulaminem, poprosili o czas na 
uregulowanie swojego statusu mieszkaniowego. Rektor wyjaśnił ponadto, że podjął decyzję, nie 
dokumentując jej w formie pisemnej, o tym, że wszystkie osoby, które były zakwaterowane w Hotelu 
Asystenckim w roku akademickim 2010/2011, zostaną zakwaterowane na tych samych warunkach 
w roku akademickim 2011/2012. W ocenie NIK, Rektor winien przestrzegać obowiązujących regulacji 
wewnętrznych lub w sposób formalny dokonać ich zmiany. 

 
1.3. Według metodologii podanej w wyjaśnieniach przez specjalistę ds. administracyjnych Hotelu 

Asystenckiego państwo A.C.-R. i D. R. powinni uiszczać opłatę za trzy miejsca normatywne – ustalono 
bowiem, że cennik nie uwzględniał opłat za mieszkanie M-3, a jedynie za pokoje jednoosobowe (jedno 
miejsce normatywne) i dwuosobowe (dwa miejsca normatywne). Opłata za mieszkanie dla państwa  
A. C.-R. i D. R. winna być ustalana wg stawek komercyjnych, które w okresie od 15 stycznia 2007 r. do 
30 czerwca 2012 r. wynosiły od 45 zł do 70 zł za pokój jednoosobowy6 oraz od 70 zł do 140 zł za pokój 
dwuosobowy7. Przychód Akademii w przypadku uiszczania przez państwa A. C.-R. i D. R. opłat z tytułu 
korzystania z przedmiotowego mieszkania (za trzy miejsca normatywne) w sposób zgodny 
z obowiązującymi w Akademii regulacjami, byłby wyższy od faktycznie uzyskanego o ponad 240 tys. zł8 
(uwzględniając 10% rabat udzielany z tytułu długoterminowego pobytu).  

 
2. Zatrudnienie pana Sławomira Polańskiego zarówno na stanowisku p.o. kanclerza Akademii (od 1 grudnia 

2008 r.), jak również na stanowisku kanclerza Akademii (od 1 grudnia 2009 r.) odbyło się z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa. Kwalifikacje wymagane do objęcia stanowiska kanclerza uczelni 
publicznej zostały określone w obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej9. Zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do tego rozporządzenia (tabela A) osoba na stanowisku kanclerza uczelni publicznej 
powinna posiadać wykształcenie wyższe oraz 8 lat pracy (w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym). 
Kontrola wykazała, że według stanu na dzień 1 grudnia 2008 r., jak i na dzień 1 grudnia 2009 r., pan 
Sławomir Polański nie spełniał wymogu dotyczącego wymaganej liczby lat pracy. 

 
Przyjmując, że pierwszym dniem pracy pana Sławomira Polańskiego był 6 marca 2002 r. (powołanie na 
funkcję Prezesa Zarządu Fundacji) oraz że ww. pracował bez żadnej przerwy, to do 30 listopada 2008 r.  
przepracował ponad 6 lat i 8 miesięcy, a do 30 listopada 2009 r. ponad 7 lat i 8 miesięcy. Przy czym bez 
znaczenia jest, czy w powyższym okresie pan Sławomir Polański pracował w jednym zakładzie pracy czy 
w więcej niż jednym zakładzie pracy, gdyż okresów pracy wykonywanej równocześnie w więcej niż jednym 
zakładzie nie można dodawać. 

 
Były Rektor Romuald Cwilewicz wyjaśnił, że po konsultacjach z prawnikami stwierdzono, iż nie było 
podstawy prawnej do odrzucenia kandydatury Sławomira Polańskiego, gdyż żaden przepis nie precyzował, 
jakie okresy pracy należy zaliczyć jako dokumentujące doświadczenie niezbędne do zajęcia stanowiska 
kanclerza. Wobec tego, z braku podstawy prawnej do odrzucenia równoległego stażu pracy, stażu pracy 
z niezakończonego stosunku pracy, stażu pracy na podstawie stosunku służby, pracy wykonywanej na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz społecznego sprawowania funkcji prezesa Zarządu Fundacji 
powołanej i nadzorowanej przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, staże te postanowiono uznać. 
Ponadto zdaniem komisji konkursowej takie stanowisko prawodawcy jest logiczne ze względu na to, 
iż doświadczenie niezbędne do objęcia funkcji kanclerza można zdobywać wykonując pracę niezależnie od 
stosunku na podstawie którego jest wykonywana.  

                                                           
6 15 stycznia 2007 r. stawka wynosiła 45 zł, a następnie była 14-krotnie zmieniana, osiągając 6 lutego 2012 r. 70 zł  
7 15 stycznia 2007 r. stawka wynosiła 70 zł, a następnie była 14-krotnie zmieniana, osiągając 6 lutego 2012 r. 140 zł 
8 wnoszona na zasadach pracowniczych przez państwa  A. C.-R. i D. R. opłata za korzystanie z przedmiotowego mieszkania 
w okresie od stycznia 2007 r. do czerwca 2012 r. wynosiła miesięcznie od 510,00 zł do 698,88 zł (łącznie wyniosła 
35.322,60 zł). 
9 Dz. U. Nr 251, poz. 1852 ze zm. 
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Ponadto w ocenie NIK postępowanie konkursowe na stanowisko kanclerza Akademii było przeprowadzone  
nierzetelnie, bowiem już ponad miesiąc przed zapoznaniem się przez komisję konkursową (w dniu 
13 października 2008 r.) z nadesłanymi 11 ofertami, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych pisemnie 
poinformowała w dniu 5 września 2008 r. dziewięciu kandydatów  o nieskorzystaniu z ich ofert. Kierownik 
Działu Spraw Pracowniczych Akademii zeznała, że nie pamięta szczegółów ww. sprawy.  
 

3. Zatrudnienie zastępców kanclerza: pana R. F.10 (ds. inwestycyjnych) i pana M. Z.11 (ds. ekonomiczno-
gospodarczych) oraz specjalisty kierującego „SDM 2” pani A. O.12 odbyło się z naruszeniem przepisu art. 94² 
Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany informować pracowników w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

a pracowników zatrudnionych na czas określony  o wolnych miejscach pracy. W Akademii w tym zakresie 
obowiązywało pismo byłego Rektora Józefa Lisowskiego z 25 września 2006 r., w którym kierownicy 
jednostek i komórek organizacyjnych Akademii zostali zobowiązani do przekazywania pisemnych informacji 
do Działu Spraw Pracowniczych o wolnych miejscach pracy dla pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi z podaniem nazwy stanowiska, wymagań kwalifikacyjnych, wymiaru czasu pracy, celem 
podania na uczelnianej tablicy ogłoszeń. 
 
Kontrola wykazała, że postępowania kwalifikacyjne na ww. stanowiska odbywały się z pominięciem Działu 
Spraw Pracowniczych, a informacji o wolnych miejscach pracy w żaden udokumentowany sposób nie 
przekazano innym pracownikom Akademii. Kierownik Działu Spraw Pracowniczych wyjaśniła, że informacje 
o wolnych miejscach pracy na uczelnianej tablicy ogłoszeń zamieszcza się po pisemnym zgłoszeniu 
kierownika jednostki organizacyjnej z podaniem nazwy stanowiska, wymagań kwalifikacyjnych, wymiaru 
czasu pracy oraz miejsca składania ofert. Wyjaśniła ponadto, że do Działu Spraw Pracowniczych informacja 
o wolnych miejscach pracy jednak nigdy nie wpłynęła.  
 
Były Rektor Romuald Cwilewicz wyjaśnił, że polecił ustnie Kanclerzowi zająć się sprawą dopełnienia 
formalności związanych z zatrudnieniem zastępców kanclerza. Natomiast Kanclerz, powołując się na §114 
statutu Akademii, wyjaśnił, że nie miał obowiązku przekazywania do Działu Spraw Pracowniczych informacji 
o wolnych miejscach pracy na stanowiskach zastępców kanclerza, bowiem zastępców kanclerza zatrudnia 
Rektor. Wyjaśniając przyczyny powyższych nieprawidłowości, Kanclerz udzielił różnych wyjaśnień. Raz 
stwierdził, że po powzięciu wiadomości, że występują lub wystąpią wakaty na stanowiskach zastępców 
kanclerza, na polecenie Rektora powiadomił Kierownika Działu Spraw Pracowniczych o tym fakcie, prosząc 
o dopełnienie stosownych formalności (jak wspomniano wyżej do Działu Spraw Pracowniczych informacja 
o wolnych miejscach pracy na stanowiskach zastępców kanclerza jednak nigdy nie wpłynęła), a raz 
stwierdził, że wraz z Rektorem zobowiązani byli podjąć czynności w celu jak najszybszego obsadzenia 
wakujących stanowisk, tak by nie paraliżować funkcjonowania Akademii oraz dodał, że liczba osób chętnych 
do pracy na stanowisku zastępcy kanclerza powołujących się na ogłoszenie pozwala domniemywać, iż takie 
ogłoszenie wisiało na tablicy ogłoszeń. Wyjaśnił ponadto, że nie posiada żadnego z ww. ogłoszeń, bowiem 
nie jest odpowiedzialny za ich umieszczanie oraz przechowywanie. 
 
Za zatrudnienie specjalisty kierującego SDM-2 odpowiedzialny był Kanclerz, który wyjaśnił, że postępowanie 
rekrutacyjne odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjaśnił ponadto, że nie posiada żadnego 
z ww. ogłoszeń, bowiem nie jest odpowiedzialny za ich umieszczanie oraz przechowywanie. 

 
4. Kontrola wykazała nieprawidłowości przy zakupie dwóch 10-wiosłowych szalup ratunkowych 

przeznaczonych na statek szkolny Dar Młodzieży. 
 
4.1. Zamówienia publicznego nr CRZP/79/07 na dostawę dwóch szalup ratunkowych udzielono na podstawie 

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „Prawo 

                                                           
10 Zatrudniony 1 marca 2010 r. 
11 Zatrudniony 1 lutego 2010 r. 
12 Zatrudniona 4 marca 2009 r. 
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zamówień publicznych”), w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pomimo iż nie wystąpiły okoliczności 
wymienione w tym przepisie. Pierwotne warunki, określone w uprzednio prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego postępowaniu (CRZP/70/07), zostały w sposób istotny zmienione. 
W załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) wzorze umowy (§ 3), 
przewidziano, że za wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne w dwóch ratach: 
- I rata w wysokości 40% kwoty umownej płatna w terminie siedmiu dni po otrzymaniu 

i zaakceptowaniu przez Akademię projektu; 
- II rata w wysokości 60% kwoty umownej płatna w terminie siedmiu dni po dostarczeniu szalup  

i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
 
Natomiast w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia określono, że za wykonane 
prace wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czterech ratach: 
- I rata w wysokości 20% kwoty umownej płatna po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Akademię  

dokumentacji projektowej; 
- II rata w wysokości 30% kwoty umownej płatna po zakupie materiałów do wykonania szalup; 
- III rata w wysokości 25% kwoty umownej płatna po wykonaniu pierwszej szalupy; 
- IV rata w wysokości 25% kwoty umownej płatna po wykonaniu drugiej szalupy. 
 
W ocenie NIK, zmiana warunków płatności była w sposób oczywisty mniej korzystna z punktu widzenia 
interesów Akademii. Zdaniem Rektora Romualda Cwilewicza zmiana pierwotnych warunków 
zamówienia nie miała charakteru istotnego. Stwierdził on, że Prawo zamówień publicznych nie podaje 
katalogu zmian uznawanych za istotne, natomiast zamawiający ocenia istotność dokonywanych zmian 
tak, aby nie wpłynęły one na krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Zdaniem 
NIK zmiana uprzednio określonych warunków płatności uniemożliwiała zastosowanie art. 62 ust. 1 pkt 1 
Prawa zamówień publicznych. Należy również podkreślić, że warunki płatności należą do przedmiotowo 
istotnych składników (essentialia negotii) treści umowy rozumianej jako czynność prawna.  
 
Prorektor ds. Morskich (dalej: „Prorektor”) Henryk Śniegocki13 zeznał, że ostatecznie akceptował 
dokumenty przygotowywane w ramach ww. postępowania, a umowa była sformułowana przez komisję 
przetargową na podstawie umów wzorcowych, które Akademia zawierała wcześniej. Zeznał ponadto, 
że zapis o płatności w czterech ratach był wynegocjowany z wykonawcą, a propozycja umowy została 
zaopiniowana przez radcę prawnego, podpisał więc umowę będąc pewnym, że jest zgodna z prawem. 
 

4.2. Kontrola wykazała, że Akademia nie przestrzegała postanowień umowy nr 79/07. Bowiem zgodnie 
z §3 pkt 1 tej umowy wykonawca miał otrzymać drugą ratę wynagrodzenia w kwocie 72.000 zł dopiero 
po zakupie materiałów do wykonania szalup. Tymczasem kontrola wykazała, że wykonawca otrzymał 
ww. kwotę 27 grudnia 2007 r., czyli jeszcze przed zakupem materiałów. Z wyjaśnień Kierownika Działu 
Armatorskiego Akademii wynika, że na płatność w ratach zgodzono się, ponieważ wykonawca nie miał 
pieniędzy na zakup materiałów. Z zeznań wykonawcy szalup wynika, że nie było jednej daty zakupu 
wszystkich materiałów na wykonanie przedmiotowych szalup, bowiem ich produkcja trwała około 6-9 
miesięcy i w trakcie tego okresu kupowano niezbędne materiały. Wykonawca zeznał również, że 
postawił warunek płatności w ratach, żeby mieć pieniądze na zakup materiałów, a Akademia nie 
weryfikowała faktu ich zakupu. 

 
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 8 z 24 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu 
dokumentów księgowych osobą odpowiedzialną za sprawdzenie pod względem merytorycznym ww. 
faktury był Prorektor, który wyjaśnił, że zaakceptował fakturę 24/2007 po uzyskaniu informacji od 
odpowiedzialnych za nadzór pracowników działu o tym, że drewno zostało zakupione; prawdopodobnie 
był to Kierownik Działu Armatorskiego lub Inspektor Techniczny. W świetle ustaleń kontroli, 
w szczególności zeznań przedsiębiorcy A.C., powyższe wyjaśnienie Prorektora nie może być uznane. 

                                                           
13 Henryk Śniegocki był Prorektorem ds. Morskich w okresie od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2008 r. oraz od 1 września 
2012 r. (nowa kadencja). Stanisław Górski był Prorektorem ds. Morskich w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 
2012 r. 
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4.3. W czterech postępowaniach14 o udzielenie ww. zamówienia publicznego nierzetelnie określono 

przedmiot zamówienia. W SIWZ przedmiot zamówienia określano jako „Projekt i dostawa dwóch 10-
wiosłowych szalup ratunkowych na statek szkolny Dar Młodzieży”. Kontrola wykazała jednak, że 
zakupione łodzie nie miały charakteru ratunkowego, lecz szkoleniowy.  

 
Prorektor zeznał, że szalupy, które zakupiono, są szalupami typu ratunkowo-wiosłowego i szalup tego 
typu nie używa się do ratowania życia już od kilkudziesięciu lat. Zeznał ponadto, że na statkach 
szkoleniowych (żaglowce) są takie szalupy, służą jednak wyłącznie do szkolenia, a powodem zakupu 
była chęć szkolenia studentów na tego typu szalupach oraz, że na żadnym etapie nie było zamiaru, 
by te szalupy spełniały funkcje szalup do ratowania życia. Również A.C. (wykonawca zamówienia) 
zeznał, że wyprodukowane przeze niego szalupy służą do celów szkoleniowych i nie spełniają funkcji 
szalup do ratowania życia i nigdy też takich funkcji spełniać nie miały. 

 
5. Stwierdzono nieprawidłowości przy udzieleniu firmie S. w dniu 27 grudnia 2007 r. zamówienia o wartości 

64.593 zł na wykonanie przebudowy kabiny nr 155a na „Darze Młodzieży”. Kontrola wykazała, że naruszono 
art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia 
stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub obniżać jego wartości. Akademia podzieliła 
powyższe zamówienie w celu uniknięcia przepisów Prawa zamówień publicznych na dwie części: w dniu 
27 grudnia 2007 r. zawarła umowę na wykonanie przebudowy ww. kabiny na kwotę 49.303 zł i jeszcze tego 
samego dnia w tej samej firmie zamówiła materiały niezbędne do wykonania ww. przebudowy, tj. materiały 
ścienne i sufitowe do montażu ścian i sufitów oraz wylewkę podłogową za kwotę 15.290 zł. Uwzględniając 
obowiązujący w okresie od 25 maja 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. średni kurs złotego, podany 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych15 (4.3870 zł), 
łączna wartość udzielonych 27 grudnia 2007 r. przez Akademię firmie S. zamówień wyniosła 14.723,73 euro, 
a więc przekroczyła równowartość kwoty 14 tys. euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

 
Kierownik Działu Armatorskiego wyjaśniła m.in., że ze względu na niewielkie środki finansowe na remont 
kabiny Akademia zamierzała zlecić przebudowę jednemu wykonawcy, a materiały kupić bezpośrednio  
u producenta, aby uniknąć dodatkowych narzutów, które stosują hurtownie i firmy dostarczające materiały. 
Wyjaśniła ponadto, że na rynku producentów szotów sufitowych i ściennych spełniających wymogi Polskiego 
Rejestru Statków nie znalazł się dostawca, który zapewniłby dostawę odpowiedniej jakości, kolorystyce  
i przede wszystkim w terminie umożliwiającym zakończenie prac remontowych przed wyjściem statku  
w morze, tj. 24 marca 2008 r. Okazało się, że firma S. posiadała w swoich magazynach materiał spełniający 
wymogi armatora i mogła go dostarczyć w terminie, dlatego zdecydowano się na zakup u tego dostawcy. 
 
Ponieważ wystąpiła tożsamość czasowa (możliwość udzielenia zamówienia w tym samym czasie), a także 
możliwość wykonania przez jednego wykonawcę, a łączna wartość zamówień przekroczyła równowartość 
kwoty 14 tys. euro, to zdaniem NIK, stosownie do art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, wyboru 
wykonawcy należało dokonać na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie. 
 

6. Stwierdzono nieprawidłowości przy zakupie w dniu 9 czerwca 2010 r. samochodu Volkswagen T5, za kwotę 
163.480,00 zł, na potrzeby realizacji projektu badawczego - jako mobilnego stanowiska pomiarowego. 
Naruszono bowiem przepisy art. 7 pkt. 1 oraz art. 29 pkt 1 i 2 Prawa zamówień publicznych poprzez 
naruszenie zasad: uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Kontrola wykazała bowiem, 
że jeszcze przed ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zakup ww. samochodu prowadzono 
rozeznanie na rynku, w wyniku którego uznano że jedynym samochodem w pełni spełniającym wymagania 
Akademii jest ten ostatecznie zakupiony. Z opisu cech zamawianego samochodu zawartego w SIWZ można 
wnioskować, że wskazane cechy spełnia samochód oferowany przez jednego, chociaż nie wskazanego  

                                                           
14 CRZP 53/07, CRZP 65/07, CRZP 70/07, CRZP 79/07 
15 Dz.U. Nr 87, poz. 610 
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z nazwy, producenta. Kierownik Katedry Eksploatacji Statku wyjaśnił, iż ogłoszono postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego, pomimo świadomości, że tylko jeden samochód spełnia oczekiwania Akademii  
i jest możliwy do zakupienia w dogodnym dla Akademii terminie. 

 
7. W dniu 14 czerwca 2011 r. Rektor nierzetelnie poinformował Departament Transportu Morskiego 

Ministerstwa Infrastruktury o tym, że zakup jachtu żaglowego pełnomorskiego typu „OPTI 136 RT” za kwotę 
350.000 zł został dokonany w związku z utworzeniem specjalności żeglarstwo na Wydziale Nawigacyjnym 
Akademii, podczas gdy ww. specjalność była wówczas dopiero na etapie tworzenia. Rektor wyjaśnił, że 
stwierdzenie w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury było nieprecyzyjne i powinno się w nim znaleźć bardziej 
jednoznaczne stwierdzenie „w związku z tworzeniem specjalności żeglarstwo”.  

 
8. W ocenie NIK, postanowienia  zarządzenia Rektora nr 20 z 20 września 2011 r., dotyczącego zasad 

korzystania z służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Akademii w §2 pkt 6b były 
nieprecyzyjne i pozwalały na zbyt dużą dowolność w ich stosowaniu. Kontrola wykazała bowiem, że 14 
pracownikom Akademii Rektor na podstawie ww. zarządzenia przyznał prawo do korzystania z służbowych 
telefonów komórkowych bez określonego limitu rozmów, ograniczając się jedynie do wprowadzenia 
postanowienia  do zawieranych z pracownikami umów, że w razie rażąco wysokich kosztów rozmów 
pracownik może zostać zobowiązany do ich pokrycia w całości lub części, przy czym nie sprecyzowano, co 
należy rozumieć przez określenie „rażąco wysokie koszty”. Zdaniem NIK takie nieprecyzyjne zapisy mogą 
być przedmiotem sporów i nie zabezpieczają w pełni interesów Akademii.  

 
9. Bezzasadnie zwiększono wartość środka trwałego (aparatu fotograficznego Nikon Coolpix 5000) o kwotę 

2.800 zł z tytułu zakupu dodatkowego wyposażenia. Kontrola wykazała, że dokupione dodatkowe elementy 
(ścianka MF-26 i lampa błyskowa Nikon SB 800) nie pasowały do aparatu Nikon Coolpix 5000,  
lecz do innego modelu – aparatu Nikon F-90x. Zastępca Kwestora wyjaśniła, że powyższa nieprawidłowość 
była spowodowana podaniem błędnego numeru inwentarzowego środka trwałego. W wyniku kontroli, w dniu 
20 grudnia 2011 r., przekazano ww. elementy jako odrębne środki trwałe do Biura Rektora, gdzie jest 
użytkowany Aparat Nikon F-90x.  
 

10. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczących działalności Akademii w poniższym zakresie. 
 

10.1. Postanowienia wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 18 z 4 października 2010 r. regulaminu 
przyznawania i ustalania pomocy materialnej dla studentów, określającego m.in. zasady tworzenia 
i podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz zasady ustalania wysokości, przyznawania 
i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, były zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 

10.2. Akademia prawidłowo wykorzystała środki z dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą 
materialną dla studentów. Łączna dotacja na fundusz pomocy materialnej w latach 2008-2011 
wyniosła 26.077.670 zł, z tego kwota 23.015.460 zł (88,25%) została przeznaczona na stypendia dla 
studentów. 
 

10.3. Akademia prawidłowo rozliczała wydatki związane z użytkowaniem służbowego samochodu przez 
Kanclerza. Na podstawie zawartej umowy potrącano Kanclerzowi z jego wynagrodzenia opłaty z tytułu: 
wykorzystania pojazdu do celów prywatnych (150 zł/ m-c) oraz kosztów paliwa związanego 
z wykorzystaniem pojazdu do celów prywatnych. 
 

10.4. Uczestnictwo Kanclerza (po uzyskaniu stosownej zgody Rektora) w rejsie „Darem Młodzieży” w marcu 
2010 r. było uzasadnione potrzebą zapoznania się ze specyfiką pracy załogi statku i jego 
funkcjonowania w warunkach morskich.  

 
10.5. W latach 2008-2011 (I półrocze) w Akademii rozwiązano 162 umowy o pracę. Akademia z tytułu 

ustania stosunków pracy z pracownikami poniosła łączne koszty w kwocie 344.650,44 zł, w tym koszty 
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postępowań sądowych w łącznej kwocie 8.312 zł. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym 
zakresie. 

 
10.6. Zakup w sierpniu 2009 r. motorówki był uzasadniony potrzebami Ośrodka Żeglarskiego Akademii, a ze 

względu na wartość transakcji (23.000 zł) nie było konieczności stosowania przepisów Prawa 
zamówień publicznych. 

 
10.7. Uczestnictwo w rejsach „Darem Młodzieży”, w okresie od 1 stycznia 2008 do 11 sierpnia 2011 r., 223 

osób niebędących studentami Akademii, członkami załogi bądź członkami grup zorganizowanych, 
odbyło się w sposób prawidłowy. 

 
10.8. Przekazanie sprzętu ze zlikwidowanego Studium Wojskowego do administracji Akademii sprzętu 

(m.in. odkurzacza, lodówki, ekspresu ciśnieniowego) odbyło się w sposób prawidłowy. 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:  
1) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających dysponowanie mieszkaniami w Hotelu 

Asystenckim w sposób gospodarny, celowy, rzetelny oraz zgodny z obowiązującymi w tym zakresie 
w Akademii uregulowaniami wewnętrznymi; 

2) zatrudnianie pracowników w sposób zgodny z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Akademii 
uregulowaniami wewnętrznymi; 

3) wzmocnienie nadzoru w celu rzetelnego prowadzenia postępowań konkursowych; 
4) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających przestrzeganie wszystkich postanowień umów 

zawieranych przez Akademię; 
5) wzmocnienie nadzoru nad dokonywaniem zamówień publicznych; 
6) rzetelne poinformowanie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przyczynach zakupu 

jachtu OPTI 136 RT; 
7) określenie limitu we wszystkich przypadkach przekazywania do używania służbowego telefonu 

komórkowego pracownikom Akademii; 
8) wzmocnienie nadzoru nad służbami księgowymi Akademii w celu zapewnienia prawidłowego sporządzania 

dokumentacji dotyczącej środków trwałych. 
 

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 
2012 r., w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, oczekuje przedstawienia przez Pana Rektora, w terminie  
14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia 
takich działań. 
 
Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2012 r., w związku  
z art. 2 ustawy nowelizującej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 
przysługuje Panu Rektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku 
umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
 
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 
2012 r., w związku z art. 2 ustawy nowelizującej, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od 
dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 
 


