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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/14/012 – Budowa i modernizacja wybranych stadionów sportowych, realizowana 
z wykorzystaniem środków publicznych. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Michał Kapek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91691 z dnia 9 września 2014 r.,  

2. Witold Wilk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91693 
z dnia 9 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41 – 800 Zabrze, regon 
240 839 8281. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Dębicki, Prezes Zarządu Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 1098 – 1099) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izbie Kontroli2 Spółka do czasu niniejszej kontroli NIK,  
nie wywiązała się z głównego zadania do którego została powołana,  
tj. przeprowadzenia modernizacji Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu3, 
mimo upływu terminów, określonych w kolejnych przyjmowanych przez Spółkę 
harmonogramach. 

Większość robót budowlanych przewidzianych w kolejnych harmonogramach 
modernizacji nie zostało zrealizowanych w wyznaczonych terminach, 
a podejmowane przez Spółkę kolejne działania (w tym w szczególności zawarcie 
aneksów nr 1 i nr 2 do umowy z generalnym wykonawcą) nie tylko nie doprowadziły 
do pomyślnego zakończenia inwestycji, ale również nie zapobiegły powstaniu 
kolejnych opóźnień.  

Zapisy umowy zawartej przez Spółkę z generalnym wykonawcą nie zawierały 
uregulowań pozwalających na  egzekwowanie od wykonawcy terminowego 
realizowania zadań/pozycji cząstkowych harmonogramu (tzw. kamieni milowych). 
Nie przewidywały także możliwości potrącania kar umownych z częściowych 
płatności regulowanych na rzecz wykonawcy na podstawie przejściowych świadectw 
płatności. Formułując w ten sposób zapisy umowy Spółka nie zrezygnowała 
z możliwości stosowania częściowych kar umownych jako skutecznego narzędzia 
dyscyplinującego i mobilizującego wykonawcę.  

                                                      
1 Zwana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „Spółką”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
3 W dalszej części wystąpienia określany skrótem „Stadion”. 
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Nieprecyzyjne zapisy w umowie regulowały także zasady wynagradzania za nadzór 
autorski, skutkiem czego sprawa ta jest przedmiotem trwającego sporu sądowego. 

W rezultacie, na skutek braku wyraźnych postępów w realizacji inwestycji, Spółka 
podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z generalnym wykonawcą4 oraz 
kontynuacji procesu inwestycyjnego własnymi siłami, co spowodowało dodatkowe 
wydłużenie się modernizacji stadionu. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i nadzór nad uczestnikami procesu 
inwestycyjnego 

1.1. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji 

Spółka komunalna działająca pod firmą „Stadion w Zabrzu” sp. z o.o. została 
zawiązana przez Prezydenta Miasta Zabrza 28 listopada 2007 r.5. Przedmiotem jej 
działalności – powierzonym uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu6 – była realizacja 
i zarządzanie procesem modernizacji Stadionu. Pomimo tak określonego zakresu 
aktywności Spółki, zadania związane z wyborem koncepcji modernizacji Stadionu 
oraz wyborem autora dokumentacji projektowej Miasto zrealizowało samodzielnie7. 

Zgodnie z pierwotną umową Spółki, kapitał zakładowy wynosił 100,0 tys. zł  
i dzielił się na 2 000 udziałów po 50 zł każdy. Wszystkie udziały objęło Miasto 
Zabrze. Zgromadzenie Wspólników dziesięciokrotnie podwyższało wartość  
kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie kolejnych udziałów (po 50 zł każdy)  
w zamian za wkład pieniężny i aport8, zmieniając również jego strukturę 
własnościową9. Według stanu na dzień 27 marca 2015 r., kapitał zakładowy wynosił 
148 774,8 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 5 – 107) 

1.2. Wybór generalnego wykonawcy i inżyniera kontraktu 

Przeprowadzone przez Spółkę postępowania przetargowe, dotyczące wyboru 
generalnego wykonawcy oraz inżyniera kontraktu zrealizowano zgodnie 
z wytycznymi określonymi przez Prezesa Zarządu Spółki w Regulaminie udzielania 
zamówień publicznych, którego przepisy dotyczyły zamówień publicznych 
na dostawy, usługi i roboty budowlane finansowane ze środków publicznych, których 
wartość przekraczała kwotę 14 000 euro10.  

1.2.1. Wybór generalnego wykonawcy 

Wartość zamówienia oszacowana została na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
sporządzonego przez autora dokumentacji projektowej 25 lutego 2011 r., na kwotę 
252 505,7 tys. zł, co stanowiło równowartość 65 773,8 tys. euro. 

                                                      
4 Spółka odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który w odpowiedzi poinformował, iż odstępuje 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Do zakończenia kontroli spór o wzajemne roszczenia przed sądem 
nie został rozstrzygnięty. 
5 Spółka została wpisana 25 lutego 2008 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 299960. 
6 Uchwała nr XV/188/07 z dnia 15 października 2007 r. 
7 Miasto wniosło aportem projekt modernizacji Stadionu do Spółki 
8 Aport w kwocie 47 547,15 tys. zł, z tego nieruchomości w łącznej kwocie 43 377,2 tys. zł i prawa własności dokumentacji 
projektowej modernizacji Stadionu wraz z prawami z nią związanymi o wartości 4 170,0 tys. zł. 
9 Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wpisane do KRS 17 listopada 2011 r. i 10 kwietnia 2012 r., nastąpiły m.in. 
poprzez objęcie udziałów przez SovereingnFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Informacje w tym zakresie przedstawiono 
w pkt 2.2. wystąpienia pokontrolnego.  
10 Zarządzenie nr 3/2011 z 11 marca 2011 r. 
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Ogłoszenie o zamówieniu przekazane zostało zgodnie z przepisami Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 do Urzędu Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11 marca 2011 r. oraz opublikowane na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.stadion-
zabrze.pl (w okresie od 15 marca do 19 maja 2011 r.). Treść tego ogłoszenia, 
z powodu uwag zgłaszanych przez podmioty zainteresowane oraz udzielonych 
przez Spółkę wyjaśnień, trzykrotnie zmieniono: 

− 22 marca 2011 r. – uzupełniono opis wymogów dotyczących potencjalnego 
wykonawcy spoza terytorium RP - pkt „Inne dodatkowe informacje”; 

− 30 marca 2011 r. – zmieniono opis wymogów dotyczących kwalifikacji kierownika 
robót elektrycznych - w pkt III.2.3.ii; 

− 18 kwietnia 2011 r. – wydłużono terminy dotyczące: wadium i gwarancji 
(z 28 kwietnia na 19 maja 2011 r. - pkt III.1.1), warunków uzyskania specyfikacji 
i dokumentów dodatkowych (z 28 kwietnia na 19 maja 2011 r. - pkt IV.3.3), 
składania ofert (z 28 kwietnia na 19 maja 2011 r. - pkt IV.3.4) i otwarcia  
ofert (z 28 kwietnia na 19 maja 2011 r. - pkt IV.3.8). 

Stosowna informacja w każdym przypadku przekazana została do Urzędu 
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z dokonanymi zmianami, termin składania 
ofert został przedłużony, ostatecznie do 19 maja 2011 r. Jedynym kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty była najniższa cena. Wszyscy wykonawcy wnieśli wadium 
na dzień składania ofert. Wysokość wadium została określona zgodnie z przepisami 
ustawy pzp. 

Do udziału w postępowaniu przystąpiło 10 wykonawców, którzy zaoferowali  
ceny w przedziale od 192 499,9 tys. zł do 337 020,0 tys. zł brutto. Zamawiający 
wybrał ofertę z najniższą ceną. Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego sporządzono protokół wg wzoru określonego 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego12. Członkowie Komisji 
oraz kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 
ustawy pzp. 

Umowę z wybranym wykonawcą, tj. Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą 
w Warszawie, zawarto 24 sierpnia 2011 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
umowy było zgodne z ceną przedstawioną w ofercie. Wysokość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
w wysokości 19 249,9 tys. zł, tj. 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto. 

W trakcie prowadzonego postępowania, w dniu 25 marca 2011 r. do Spółki wpłynęło 
odwołanie dotyczące niezasadności wprowadzenia przez Zamawiającego do 
ogłoszenia, SIWZ oraz wzoru umowy niektórych zapisów, które zdaniem 
wnoszącego odwołanie były niezgodne z art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 22 
ust. 4, art. 150 ust. 2 ustawy pzp oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa  
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane13. 

                                                      
11 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „ustawą pzp”. 
12 Dz. U. Nr 223, poz. 1458, zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „rozporządzeniem w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. 
13 Dz. U. Nr 226, poz. 1817, zwanego w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „rozporządzeniem w sprawie dokumentów”. 
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Zamawiający (Spółka) zadeklarował w odpowiedzi dokonanie stosownych zmian, 
a Krajowa Izba Odwoławcza w oparciu o tą deklarację podjęła decyzję o umorzeniu 
postępowania.  

Jak wykazała niniejsza kontrola, wbrew powyżej przywołanej deklaracji Prezesa 
Zarządu Spółki, Zamawiający nie wykreślił z projektu umowy zapisu dotyczącego 
obowiązku uzupełnienia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
co rodziło ryzyko – w przypadku skorzystania z tego zabezpieczenia – 
przekroczenia limitu określonego w ustawie pzp (przedstawiono szczegółowo  
w dalszej części wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości). 

Interesy Zamawiającego zostały zabezpieczone w umowie poprzez: zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy (§ 3), zobowiązanie wykonawcy do odpowiedniego 
ubezpieczenia realizowanej inwestycji i OC (§ 4), udzielenie gwarancji jakości 
wykonania przedmiotu umowy14 i rękojmi (§§ 18 i 19), wprowadzenie zapisów 
o karach umownych (§ 20) oraz możliwość zawieszenia realizacji lub odstąpienia  
od umowy przez Zamawiającego (§§ 21 i 22). 

Umowa nie zawierała jednak szczegółowych zapisów dających możliwość 
bieżącego egzekwowania terminowości realizowanych przez wykonawcę prac 
cząstkowych, rozliczanych w kolejnych przejściowych świadectwach płatności 
(przedstawiono szczegółowo w dalszej części wystąpienia, w sekcji Uwagi 
dotyczące badanej działalności). 

 (dowód: akta kontroli str. 1535 - 1550) 

1.2.2. Wybór inżyniera kontraktu 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz 
oszacowania jego wartości przygotował zespół złożony z wyznaczonych 
pracowników Spółki oraz ekspertów zewnętrznych. Wartość zamówienia 
oszacowana została 14 lutego 2011 r. na kwotę 3 235,0 tys. zł, co stanowiło 
równowartość 842,7 tys. euro. Prezes Zarządu Spółki powołał 5-cio osobową 
Komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. „Wybór inżyniera kontraktu dla zadnia inwestycyjnego 
Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu – etap I”15. Stosowne ogłoszenia 
dotyczące tego postępowania przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich (11 marca 2011 r.), zamieszczono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.stadion-zabrze.pl 
(w okresie od 15 marca do 12 maja 2011 r.). Ogłoszenie o zamówieniu dwukrotnie 
zmieniono (26 marca 2011 r. i 20 kwietnia 2011 r.), w każdym przypadku 
przekazując wymagane informacje do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich oraz publikując je w ogłoszeniach na stronach internetowych i tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Spółki. 

Członkowie komisji oraz kierownik Zamawiającego złożyli oświadczenia, o których 
mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy pzp. 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena. Wszyscy wykonawcy 
wnieśli wadium na dzień składania ofert. Wysokość wadium została naliczona 
zgodnie z przepisami ustawy pzp. Do udziału w postępowaniu przystąpiło  
sześciu wykonawców, którzy zaoferowali ceny w przedziale od 1 329,6 tys. zł 
do 2 915,1 tys. zł brutto. Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną. 

                                                      
14 Gwarancji obejmującej  36 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
15 Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki nr 5/2011 z 14 marca 2011 r. 
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Jeden z wykonawców, tj. GRONTMIJ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
12 sierpnia 2011 r. złożył odwołanie, w którym wniósł o unieważnienie czynności 
badania i oceny ofert, dokonanie ponownego badania i oceny ofert złożonych 
w przedmiotowym postępowaniu, wykluczenie z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp jednego wykonawcy oraz odrzucenie jego oferty 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp i dokonanie wyboru oferty 
odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu (była to kolejna oferta 
z najniższą ceną). Jako uzasadnienie odwołania podał niedopełnienie niektórych 
warunków SIWZ przez wybranego oferenta. Krajowa Izba Odwoławcza uznała 
odwołanie w całości za zasadne16. Na powyższe orzeczenie skarga nie została 
wniesiona. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół wg wzoru określonego 
w rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Po uprawomocnieniu się wyroku, 14 października 2014 r.,  
zawarta została umowa z firmą GRONTMIJ Polska sp. z o.o. Wynagrodzenie  
za wykonanie przedmiotu umowy było zgodne z ceną przedstawioną w ofercie 
(1 336,0 tys. zł brutto). Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 133,6 tys. zł,  
tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto. W umowie zabezpieczono interesy 
Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy 
poprzez wprowadzenie zapisów o karach umownych oraz wprowadzenie możliwości 
odstąpienia przez zamawiającego od umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1551 - 1566) 

 

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

Prezes Zarządu Spółki zawarł umowę z generalnym wykonawcą Stadionu 
z naruszeniem niektórych przepisów ustawy pzp.  

Dnia 25 marca 2011 r., w toku prowadzonego postępowania przetargowego 
dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy Stadionu, do Spółki wpłynęło 
odwołanie dotyczące niezasadności wprowadzenia przez Zamawiającego do 
ogłoszenia, SIWZ oraz wzoru umowy zapisów, które były niezgodne z art. 7 ust. 1, 
art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 22 ust. 4, art. 150 ust. 2 ustawy pzp oraz § 1 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie dokumentów. Ponadto, odwołujący wnioskował 
o wykreślenie ze wzoru umowy zapisu zawartego w § 3 ust. 4 w brzmieniu: 
„W przypadku gdy Inwestor zrealizuje roszczenie z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
uzupełnienia kwoty zabezpieczenia do wartości podanej w ust. 1.” W uzasadnieniu 
odwołujący podniósł, że utrzymanie ww. zapisu w umowie może doprowadzić 
(w przypadku zrealizowania roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy) do przekroczenia maksymalnego limitu określonego w ustawie pzp. 

Prezes Zarządu Spółki zadeklarował w odpowiedzi z dnia 29 marca 2011 r. 
dokonanie stosownych zmian, a KIO w oparciu o tą deklarację podjęła, 
postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2011 r., decyzję o umorzeniu postępowania.  

Stwierdzono jednak, że wbrew tej deklaracji, Zamawiający nie dokonał zmiany 
polegającej na wykreśleniu z § 3 ust. 4 projektu umowy wyżej przywołanego zapisu, 
skutkiem czego zapis ten przeniesiony został do umowy zawartej z generalnym 

                                                      
16 Wyrok nr 1728/11 z 24 sierpnia 2011 r. 
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wykonawcą w dniu 24 sierpnia 2011 r. Pozostałe zmiany wnioskowane przez 
odwołującego się zostały wprowadzone i opublikowane. 

(dowód: akta kontroli str. 1132 – 1147, 1535 – 1550) 

Wyjaśniając przyczyny niedokonania wyżej opisanej korekty, Prezes Zarządu  
Spółki podał, że w umowie podpisanej z firmą Polimex Mostostal pozostawił 
zakwestionowany zapis, ponieważ generalny wykonawca nie wnosił do niego 
żadnych zastrzeżeń, a  treść ta jest wyjątkowo korzystna dla Zamawiającego.  

(dowód: akta kontroli str. 1444 – 1452) 

 

W zawartej przez Spółkę umowie z generalnym wykonawcą Stadionu z dnia 
24 sierpnia 2011 r. nie zamieszczono szczegółowych zapisów umożliwiających 
bieżące egzekwowanie terminowości realizacji poszczególnych etapów prac 
modernizacyjnych, rozliczanych w kolejnych przejściowych świadectwach płatności 
(tzw. kamieni milowych). 

Rozliczenia wykonanych robót budowlanych dokonywano na podstawie 
miesięcznych przejściowych świadectw płatności, sporządzanych przez 
generalnego wykonawcę i zatwierdzanych przez inżyniera kontraktu. Zamawiający 
nie zapewnił sobie w umowie wiążącej strony narzędzi, uzależniających wypłaty 
należnych kwot cząstkowych wynagrodzenia również od terminowości wykonania 
poszczególnych prac. Naliczenie kar umownych - zgodnie z warunkami umowy - 
mogło zatem nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych, co w praktyce 
uniemożliwiło bieżące egzekwowanie terminowej realizacji poszczególnych  
etapów robót. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zawarta z generalnym wykonawcą umowa, 
zawierała wszelkie niezbędne środki wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym m.in.: możliwość naliczania kar, prawo do odstąpienia  
od umowy, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy oraz 
wprowadzenie funkcji inżyniera kontraktu – na bieżąco sprawującego nadzór nad 
realizacją robót budowlanych. Prezes poinformował również, że w trakcie 
prowadzonego procesu inwestycyjnego wielokrotnie dokonywano weryfikacji 
bieżącego zaawansowania robót, a stosowne wnioski przekazywano generalnemu 
wykonawcy (zarówno podczas narad produkcyjnych jak i odrębnymi pismami 
wzywającymi do intensyfikacji robót). 

(dowód: akta kontroli str. 1132-1151, 1574-1576) 

NIK zwraca uwagę, że podjęte przez Spółkę czynności nie zapobiegły  
powstałym opóźnieniom, a brak skutecznego narzędzia umożliwiającego bieżące 
dyscyplinowanie i mobilizowanie generalnego wykonawcy był jednym z czynników, 
które doprowadziły do tego, że – jak wykazała kontrola – żaden z ujętych 
w harmonogramie (stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy) zakresów 
robót budowlanych nie został wykonany w przewidzianym tam terminie.  

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Spółka prawidłowo przeprowadziła 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego 
wykonawcy i inżyniera kontraktu. W umowie z generalnym wykonawcą Spółka nie 
zapewniła sobie jednak narzędzi pozwalających na bieżące zarządzanie tym 
projektem inwestycyjnym w zakresie terminów realizacji poszczególnych jego 
etapów. Ponadto w umowie tej zawarto zapisy, które, zgodnie z deklaracją 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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przekazaną do KIO miały zostać wykreślone z projektu umowy przed 
rozstrzygnięciem postępowania. 
 

2. Finansowanie procesu inwestycyjnego oraz planowane 
zagospodarowanie obiektu 

2.1. Sytuacja finansowa Spółki 

W 2010 r. Spółka osiągnęła przychody ogółem17 w kwocie 14,1 tys. zł, w 2011 r. – 
1 046,5 tys. zł, w 2012 r. – 4 181,5 tys. zł i w 2013 r. – 39 273,2 tys. zł. Od 2011 r. 
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów kształtowały się 
na zbliżonym poziomie (570,0 – 500,0  tys. zł). Były to przede wszystkim przychody 
z najmu i dzierżawy terenu i pomieszczeń oraz z opłat za korzystanie z mediów 
przez dzierżawców (głównie Górnik Zabrze SSA). Znaczny udział w przychodach 
ogółem Spółki stanowiły przychody finansowe, które w 2010 r. wyniosły:  
6,7 tys. zł, w 2011 r. – 476,5 tys. zł, w 2012 r. – 3 180,9 tys. zł i w 2013 r. – 
792,9 tys. zł. Spółka osiągnęła przychody finansowe z tytułu odsetek od 
zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych (głównie wkłady 
pieniężne na kapitał zakładowy) i udzielonych pożyczek. W 2013 r. istotną pozycją 
w przychodach Spółki stanowiły pozostałe przychody operacyjne, których wartość 
wyniosła 37 973,1 tys. zł, z tego kwota 37 754,5 tys. zł z tytułu gwarancji należytego 
wykonania przedmiotu umowy zawartej z „Polimex-Mostostal” SA z siedzibą 
w Warszawie18 oraz z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy19 (w związku 
z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu sądowym kwota ta została wykazana 
również w pozostałych kosztach operacyjnych w pozycji Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych). 

(dowód: akta kontroli str. 136 – 185) 

W analizowanym okresie poniesione przez Spółkę koszty działalności operacyjnej, 
w układzie rodzajowym, przedstawiały się następująco: w 2010 r. – 932,9 tys. zł, 
w 2011 r. – 1 925,6 tys. zł, w 2012 r. – 4 092,1 tys. zł i w 2013 r. – 3 179,7 tys. zł. 
Dominującą pozycję stanowiły koszty z tytułu wynagrodzeń, a następnie koszty 
zakupu usług obcych oraz koszty z tytułu zużycia materiałów i energii. I tak, koszty 
z tytułu wynagrodzeń w 2010 r. wyniosły 584,4 tys. zł, w 2011 r. – 554,4 tys. zł, 
2012 r. – 808,2 tys. zł i w 2013 r. – 1 060,3 tys. zł, co stanowi, odpowiednio:  
63%, 29%, 20% i 33% kosztów działalności operacyjnej. Koszty zakupu usług 
obcych kształtowały się następująco: w 2010 r. – 168,7 tys. zł, w 2011 r. – 
456,8 tys. zł, w 2012 r. – 598,5 tys. zł i w 2013 r. – 601,0 tys. zł (odpowiednio: 18%, 
24%, 15% i 19% kosztów działalności operacyjnej), natomiast koszty z tytułu 
zużycia materiałów i energii w 2010 r. wyniosły 24,4 tys. zł, w 2011 r. – 513,4 tys. zł, 
w 2012 r. – 498,7 tys. zł i w 2013 r. – 466,6 tys. zł, co stanowi, odpowiednio: 
3%, 27%, 12% i 15% kosztów działalności operacyjnej.  

Spółka poniosła ponadto znaczne koszty działalności finansowej. W 2011 r., 
w kwocie 1 912,4 tys. zł, w związku z aktualizacją wartości inwestycji, 
tj. posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych Allianz Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty, a w 2012 r., w kwocie 1 071,7 tys. zł, w związku 
z ich zbyciem.  

(dowód: akta kontroli str. 136 – 195) 
                                                      
17 Do przychodów ogółem zaliczono: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, pozostałe przychody 
operacyjne i przychody finansowe. 
18 Roszczenie do ubezpieczyciela w kwocie 19 250,0 tys. zł z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawartej  
z „Polimex-Mostostal” SA w Warszawie. 
19 Kara umowna za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy w kwocie 18 504,5 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W związku z prowadzoną działalnością Spółka ponosiła stratę, która w 2010 r. 
wynosiła 916,2 tys. zł, w 2011 r. – 2 789,4 tys. zł, w 2012 r. – 1 703,6 tys. zł, 
a w 2013 r. – 1 665,2 tys. zł. Zgromadzenie Wspólników postanowiło pokryć straty 
z zysków przyszłych okresów.  

W latach 2010 – 2012 wskaźniki płynności finansowej 1., 2. i 3. stopnia kształtowały 
się powyżej przyjętych norm. Spółka wykazywała nadpłynność, co wynikało 
z gromadzenia na rachunkach bankowych wkładów pieniężnych na kapitał 
zakładowy. Natomiast w 2013 r. nastąpił spadek wartości ww. wskaźników płynności 
finansowej poniżej wartości powszechnie uznawanych za optymalne20. W celu 
uregulowania bieżących zobowiązań Spółka zaciągnęła pożyczki na łączną  
kwotę 6 750,0 tys. zł, które zostały spłacone w terminie w 2014 r.  
W wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, związanych 
z finansowaniem modernizacji Stadionu, co przedstawiono w pkt 2.2 wystąpienia 
pokontrolnego, w latach 2010 – 2013 korzystnie wskaźniki zadłużenia: aktywów 
i kapitału własnego, co świadczy o niskim zaangażowaniu kapitału obcego21.  

(dowód: akta kontroli str. 136 – 185, 198, 205, 215, 223) 

2.2. Finansowanie inwestycji 

W celu sfinansowania wydatków związanych z modernizacją Stadionu, Spółka, 
Miasto Zabrze, SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty22 i Deutsche Bank 
PBC SA, zawarli 24 sierpnia 2011 r. 48 umów inwestycyjnych, w których zobowiązali 
się m.in. do: 

− Fundusz – udzielenia Spółce wsparcia finansowego poprzez objęcie, w zamian 
za wkład pieniężny, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; 

− Miasto Zabrze – do zapewnienia przeprowadzenia procedury podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki; 

− Spółka – do zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów; 

− Deutsche Bank PBC SA – prowadzenia rachunku zablokowanego, służącego do 
wpłat przez Fundusz wkładów pieniężnych. 

Łączna kwota wkładów pieniężnych Funduszu w zamian za objęcie  
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wynikająca z 48 umów 
inwestycyjnych, wyniosła 162 490,0 tys. zł (3 249 800 nowych udziałów o wartości 
nominalnej 50 zł każdy). Realizację umów zaplanowano sukcesywnie do stycznia 
2013 r.  

Miasto Zabrze i Fundusz zobowiązali się ponadto do zawarcia umów, na podstawie 
których, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz 
sprzeda Gminie swoje udziały w Spółce. Szacunkowe koszty finansowe odkupienia 
przez Gminę wszystkich udziałów, ustalone na 9 czerwca 2011 r., wyniosły 
117 164,4 tys. zł (pierwsza rata spłaty we wrześniu 2014 r., a ostatnia – w czerwcu 
                                                      
20 W latach 2010 – 2012 wskaźnik płynności finansowej 1. stopnia – liczony jako stosunek wartości inwestycji 
krótkoterminowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych – kształtował się na poziomie 4,1 – 7,3, wobec normy 0,2. 
Wskaźnik płynności finansowej 2. stopnia – liczony jako stosunek wartości sumy inwestycji krótkoterminowych i należności 
krótkoterminowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych mieścił się w przedziale 4,6 – 7,9 wobec normy 1,0 – 1,2.  
Wskaźnik płynności finansowej 3. stopnia – liczony jako stosunek wartości aktywów obrotowych do wartości zobowiązań 
krótkoterminowych – kształtował się na poziomie 4,6 – 8,0, wobec normy 1,2 – 2,0. W 2013 r. wskaźnik płynności finansowej 
1. stopnia wyniósł 0,1, a 2. i 3. stopnia – 0,2.  Por.: Sierpińska M., Jachna T., „Ocena przedsiębiorstwa według standardów 
światowych”. PWN 2004 r., Bień W. „Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych” DIFIN 2005 r. 
21 W latach 2010 – 2013 wskaźnik zadłużenia aktywów – liczony jako stosunek wartości kapitału obcego do wartości aktywów 
ogółem kształtował się w przedziale 0,14 – 0,07 (wobec normy 0,57 – 0,67), a wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – 
liczony jako stosunek wartości kapitału obcego do wartości kapitału własnego – w przedziale 0,16 – 0,07 (wobec normy 1,0). 
22 Zwany w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „Funduszem”.  
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2026 r.)23. Na koszty te składała się marża (1,79%) i stopa WIBOR 6M, liczone 
od kwoty podstawowej.  

Zobowiązanie Funduszu do udzielenia wsparcia finansowego poprzez objęcie, 
w zamian za wkład pieniężny, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 
Spółki miało charakter warunkowy, gdyż uzależnione było m.in. od skutecznej emisji 
przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Strony postanowiły w przedmiotowych 
umowach inwestycyjnych, że warunkiem zawieszającym jest objęcie przez 
inwestorów certyfikatów inwestycyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 229 – 583) 

W zakresie wyboru sposobu finansowania modernizacji Stadionu Prezes Zarządu 
Spółki wyjaśnił, że model kapitałowy (wniesienie wkładów pieniężnych w zamian 
za objęcie udziałów w kapitale zakładowym) był korzystny dla Spółki z uwagi 
na: możliwość bardziej swobodnego dysponowania środkami, brak zobowiązań 
w księgach rachunkowych Spółki, co daje potencjalną możliwość pozyskiwania 
dodatkowego finansowania zwrotnego, brak konieczności uruchamiania dodatkowej 
linii finansującej podatek od towarów i usług oraz brak obciążenia majątku Spółki. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił ponadto, że w trakcie prowadzonych z podmiotem 
finansującym negocjacji nie zdołano wynegocjować warunku gwarancji objęcia 
certyfikatów inwestycyjnych. W większości umów dotyczących finansowania, 
podmioty finansujące zapisują po swojej stronie warunki zawieszające. Wskazał, 
że fundusz inwestycyjny mógł dysponować środkami tylko pod warunkiem 
wcześniejszego zbycia certyfikatów inwestycyjnych, a postanowienia umowne 
dotyczące skutecznej emisji certyfikatów inwestycyjnych nie odbiegały od ogólnie 
przyjętej na rynku praktyki.  

 (dowód: akta kontroli str. 584 – 586) 

Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonało pierwszego z udziałem Funduszu 
podwyższenia kapitału zakładowego 17 listopada 2011 r.24. W zamian za wniesiony 
wkład pieniężny Miasto Zabrze objęło 6 000 udziałów o łącznej wartości  
nominalnej 300,0 tys. zł i Fundusz 771 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 
38 560,0 tys. zł. Wkład pieniężny Funduszu wpłynął 9 grudnia 2011 r. z rachunku 
zablokowanego prowadzonego przez Deutsche Bank PBC SA na rachunek Spółki. 

W dniu 2 grudnia 2011 r. Fundusz zawarł z Miastem Zabrze 7 umów sprzedaży, 
na podstawie których sprzedał Gminie 771 200 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 38 560,0 tys. zł. Terminy płatności wynikające z ww. umów sprzedaży 
przypadały od 27 września 2014 r. do 27 marca 2016 r.25. Do dnia 28 listopada 
2014 r. zapadał termin płatności wynikający z pierwszej umowy, Gmina dokonała 
zapłaty w terminie, tj. 26 września 2014 r., w łącznej kwocie 11 881,8 tys. zł (kapitał 
10 000,0 tys. zł). Koszty finansowe odkupienia od Funduszu 200 000 udziałów 
o wartości nominalnej 10 000,0 tys. zł były niższe o 434,4 tys. zł w porównaniu 

                                                      
23 Krzysztof Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze wyjaśnił, że w wyliczeniu kosztów finansowania modernizacji 
Stadionu uwzględniono stopę WIBOR 6M na 9 czerwca 2011 r. Dodał, że obecnie rozpoczęta zapłata zobowiązań wskazuje 
na istotnie niższy koszt finansowania niż pierwotnie założono.  
24 Rada Miejska wyraziła zgodę na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez podmiot zewnętrzny do wysokości 
170 000,0 tys. zł (uchwały nr IX/81/11 i IX/82/11 z dnia 16 maja 2011 r.). 
25 Terminy płatności wynikające z siedmiu umów sprzedaży udziałów: 27 września 2014 r. 200 000 udziałów o wartości 
nominalnej 10 000,0 tys. zł, 27 grudnia 2014 r. 140 800 udziałów o wartości nominalnej 7 040,0 tys. zł, 27 marca 2015 r. 
89 000 udziałów o wartości nominalnej 4 450,0 tys. zł, 27 czerwca 2015 r. 90 000 udziałów o wartości nominalnej 
4 500,0 tys. zł, 27 września 2015 r. 80 000 udziałów o wartości nominalnej 4 000,0 tys. zł, 27 grudnia 2015 r. 71 400 udziałów 
o wartości nominalnej 3 570,0 tys. zł i 27 marca 2016 r. 100 000 udziałów o wartości nominalnej 5 000,0 tys. zł. 
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z szacunkowymi kosztami ustalonymi 9 czerwca 2011 r., co wynikało z niższej 
wartości stopy WIBOR 6M26.  

(dowód: akta kontroli str. 43 – 107, 134, 587 – 636, 732 – 735) 

W okresie od 17 listopada do 2 grudnia 2011 r. Fundusz posiadał większą część 
udziałów w kapitale zakładowym Spółki, tj. 87,3% a Gmina 12,7%. W dniu 
24 sierpnia 2011 r. przedstawiciele Funduszu złożyli oświadczenie, że nie będą 
wykonywać w jakikolwiek sposób uprawnień wynikających z posiadanych udziałów, 
za wyjątkiem sytuacji, gdy takie działania będą konieczne ze względu 
na obowiązujące przepisy prawne lub ważny interes Spółki. Zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem, w takiej sytuacji Fundusz będzie wykonywał prawa wynikające 
z posiadanych udziałów jedynie w sposób zgodny z zamierzeniami Miasta Zabrze. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 71 – 85, 736 – 746) 

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z udziałem Funduszu nastąpiło 
10 kwietnia 2012 r. Kapitał zakładowy został zwiększony poprzez objęcie przez 
Miasto Zabrze 950 943 udziałów o łącznej wartości nominalnej 47 547,15 tys. zł 
w zamian za wniesiony aport27 i przez Fundusz 1 136 400 udziałów o łącznej 
wartości nominalnej 56 820,0 tys. zł w zamian za wniesiony wkład pieniężny. Środki 
Funduszu wpłynęły 1 czerwca 2012 r. z rachunku zablokowanego prowadzonego 
przez Deutsche Bank PBC SA na rachunek Spółki. 

W dniu 16 maja 2012 r. Fundusz zawarł z Miastem Zabrze 16 umów sprzedaży, 
na podstawie których sprzedał Gminie 1 136 400 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 56 820,0 tys. zł. Terminy płatności wynikające z ww. umów przypadały 
od 27 czerwca 2016 r. do 27 marca 2020 r.28 

(dowód: akta kontroli str. 43 – 107, 135, 637 – 731) 

Finansowanie modernizacji Stadionu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 
w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki zostało wstrzymane po 
nieskutecznej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Pismami z 12 czerwca 2012 r. 
i 15 stycznia 2013 r. Spółka zwróciła się do Funduszu o wpłacenie kolejnej  
kwoty, 57 590,0 tys. zł, tytułem objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 
W odpowiedzi Fundusz poinformował, że otwarł 7 lipca 2012 r. emisję certyfikatów 
inwestycyjnych i prowadził negocjacje z inwestorami, którzy byli zainteresowani 
ich nabyciem, jednak żaden z inwestorów nie złożył zapisu w ramach prowadzonej 
emisji. W związku z nieobjęciem certyfikatów inwestycyjnych, Fundusz nie wniósł 
wkładu pieniężnego na poczet kapitału zakładowego. Pozostałe 25 umów 
inwestycyjnych, na podstawie których Fundusz miał udzielić wsparcia finansowego, 
w kwocie 67 110,0 tys. zł, nie zostało zrealizowanych. W dniu 3 października 2013 r. 
przedstawiciele Funduszu złożyli oświadczenie o rozwiązaniu ww. umów29. 

 (dowód: akta kontroli str. 738 – 742, 747 – 757) 
                                                      
26 Stopa WIBOR 6M – stopa WIBOR sześciomiesięczna, która 9 czerwca 2011 r. wyniosła 4,7000, a 25 września 2014 r. 
2,3000.  
27 Aport stanowiły nieruchomości w łącznej kwocie 43 377,2 tys. zł i prawa własności dokumentacji projektowej modernizacji 
Stadionu wraz z prawami z nią związanymi o wartości 4 170,0 tys. zł.  
28 Terminy płatności wynikające z 16 umów sprzedaży udziałów: 27 czerwca 2016 r. 70 000 udziałów o wartości nominalnej 
3 500,0 tys. zł, 27 września 2016 r. 70 000 udziałów 3 500,0 tys. zł, 27 grudnia 2016 r. 61 600 udziałów o wartości nominalnej 
3 080,0 tys. zł, 27 marca 2017 r. 112 000 udziałów o wartości nominalnej 5 600,0 tys. zł, 27 czerwca 2017 r. 62 000 udziałów 
o wartości nominalnej 3 100,0 tys. zł, 27 września 2017 r. 62 000 udziałów o wartości nominalnej 3 100,0 tys. zł, 27 grudnia 
2017 r. 53 000 udziałów o wartości nominalnej 2 650,0 tys. zł, 27 marca 2018 r. 108 000 udziałów o wartości nominalnej 
5 400,0 tys. zł, 27 czerwca 2018 r. 70 000 udziałów 3 500,0 tys. zł, 27 września 2018 r. 56 000 udziałów o wartości nominalnej 
2 800,0 tys. zł, 27 grudnia 2018 r. 48 000 udziałów o wartości nominalnej 2 400,0 tys. zł, 27 marca 2019 r. 102 000 udziałów 
o wartości nominalnej 5 100,0 tys. zł, 27 czerwca 2019 r. 68 000 udziałów o wartości nominalnej 3 400,00 zł, 27 września 
2019 r. 52 000 udziałów o wartości nominalnej 2 600,0 tys. zł, 27 grudnia 2019 r. 43 800 udziałów o wartości nominalnej 
2 190,0 tys. zł i 27 marca 2020 r. 98 000 udziałów o wartości nominalnej 4 900,0 tys. zł. 
29 Równocześnie, w listopadzie 2013 r. Spółka odstąpiła od umowy zawartej z generalnym wykonawcą w związku 
z nieterminowym i nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, co przedstawiono w pkt 3 wystąpienia pokontrolnego. 
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W celu dalszego finansowania modernizacji Stadionu, Spółka, po przeprowadzeniu 
postępowania konkursowego (zaproszenia do złożenia oferty skierowano do pięciu 
podmiotów finansowych)30, zawarła 22 lipca 2014 r. z Bankiem Polska Kasa 
Opieki SA31 umowę na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, na podstawie której 
zlecała Bankowi nabywanie obligacji na zasadach określonych w umowie. Strony 
umowy postanowiły, że zobowiązanie Banku do nabywania w obrocie pierwotnym 
obligacji emitowanych przez Spółkę jest ograniczone do kwoty 92 000,0 tys. zł 
(obligacji transzy A na kwotę 85 000,0 tys. zł i transzy B na kwotę 7 000,0 tys. zł).32 
Spółka ustaliła szacunkowe koszty finansowania emisji obligacji na kwotę 
36 439,8 tys. zł, na które składały się prowizja w kwocie 460,0 tys. zł i odsetki 
w kwocie 35 979,8 tys. zł. Wartość odsetek stanowiła marża (1,8% dla obligacji 
transzy A i 0,7% dla obligacji transzy B) i wysokość stopy referencyjnej (dla obligacji 
transzy A – stopa WIBOR 6M, a dla transzy B – stopa WIBOR 3M)33. 

Pierwsza seria obligacji, na kwotę 26 790,0 tys. zł (obligacje transzy A na kwotę 
23 960,0 tys. zł i transzy B na kwotę 2 830,0 tys. zł), została wyemitowana 
14 października 2014 r., a wykup obligacji transzy B ustalono na 10 kwietnia 2015 r., 
a transzy A na 20 stycznia 2016 r. Termin wykupu ostatniej serii emisji obligacji 
przypadał na 20 grudnia 2026 r. 

(dowód: akta kontroli str.  758 – 936) 

Emisja obligacji Spółki była możliwa dzięki zawarciu przez Miasto Zabrze 1 września 
2014 r. umowy wsparcia ze Spółką i Bankiem, a 27 sierpnia 2014 r. ze Spółką 
umowy dotyczącej wykonywania zadań własnych gminy z zakresu tworzenia 
organizacyjnych warunków sprzyjających rozwoju sportu34. Zawarcie przez Gminę 
ww. umów było jednym z warunków realizacji umowy z 22 lipca 2014 r. na obsługę 
i gwarantowanie emisji obligacji.  

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie wsparcia, Gmina zobowiązała  
się m.in. do udzielenia Spółce wsparcia finansowego w formie dopłat przez okres  
12 lat, tj. do 2026 r., w łącznej wysokości nieprzekraczającej 128 730,0 tys. zł 
z przeznaczeniem na pokrycie płatności z tytułu wykupu obligacji. Kwota dopłat oraz 
środki własne Spółki powinny być zgromadzone w wysokości wystarczającej 
do wykonania płatności z tytułu wykupu obligacji. Gmina mogła być zwolniona 
z wniesienia dopłat w przypadku, gdy obejmie udziały w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki i pokryje je wkładem pieniężnym w kwocie odpowiadającej 
płatności z tytułu wykupu obligacji. Ponadto w umowie wsparcia Gmina, 
w przypadku przekroczenia kosztów35 przez Spółkę, zobowiązała się do udzielenia 
Spółce wsparcia finansowego w wysokości równej kwocie przekroczenia kosztów 
w okresie modernizacji Stadionu.  

(dowód: akta kontroli str. 937 – 986) 

                                                      
30 W odpowiedzi na zaproszenie ofertę złożył tylko jeden podmiot finansowy. 
31 Zwanym w dalszej części wystąpienie pokontrolnego „Bankiem”. 
32 Okres zapadalności obligacji transzy A do 20 grudnia 2026 r. Okres zapadalności obligacji transzy B do 31 października 
2015 r., przy czym nie dłuższy niż 180 dni od dnia emisji. Obligacje transzy B służyły do sfinansowania obrotów podatkowych 
związanych z zakupami robót budowlanych, towarów i usług. 
33 Stopa WIBOR 6M – stopa WIBOR sześciomiesięczna, stopa WIBOR 3M – stopa WIBOR trzymiesięczna.  
34 Zwana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego „umową wykonawczą”. Przedmiotem umowy wykonawczej było 
określenie praw i obowiązków Gminy Zabrze i Spółki m.in. w zakresie: realizacji modernizacji Stadionu i sprawowania przez 
Spółkę zarządu nad Stadionem, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli wydatków z tym związanych, zlecenia 
świadczenia przez Spółkę na rzecz Gminy usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym polegających 
na wykonywaniu zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej oraz tworzeniu organizacyjnych warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie aktywnego spędzania wolnego 
czasu, promowania postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej, płatności na rzecz Gminy rekompensaty 
eksploatacyjnej i inwestycyjnej, audytu rekompensat oraz ich kontroli w kontekście przepisów o pomocy publicznej. 
35 Przekroczenie kosztów  to stan, w którym koszty i wydatki dotyczące modernizacji Stadionu przekroczą całkowitą kwotę 
kosztów i wydatków określonych w budżecie projektu. 
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W umowie wykonawczej Gmina zobowiązała się natomiast m.in. do przekazywania 
Spółce, corocznie do 2026 r., rekompensaty eksploatacyjnej i rekompensaty 
inwestycyjnej. Rekompensata eksploatacyjna ma przysługiwać Spółce w przypadku, 
gdy wartość kosztów działalności związanej ze świadczeniem usług publicznych 
przewyższać będzie jej przychody w danym roku obrachunkowym, a rekompensata 
inwestycyjna – na obsługę dłużnych instrumentów finansowych i koszty emisji 
instrumentów dłużnych (wypłacana jako wkład pieniężny z tytułu objęcia udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki). Wysokość ww. rekompensat ma  
być pomniejszona o otrzymane dotacje i inne przysporzenia ze środków 
publicznych, w tym dopłaty i wkłady pieniężne wnoszone tytułem objęcia udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 962 – 986) 

2.3. Planowane zagospodarowanie obiektu 

2.3.1. Biznesplan 

Dnia 27 stycznia 2014 r., Spółka zleciła36 opracowanie „Biznesplanu dla projektu 
dokończenia budowy Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu”. Za wykonanie zadania 
strony ustaliły wynagrodzenie w kwocie 19,5 tys. zł netto. Pierwotny termin 
wykonania przedmiotu umowy ustalony został na 13 lutego 2014 r. (opracowanie 
i dostarczenie modelu finansowego) i 17 lutego 2014 r. (wykonanie części  
opisowej w formie raportu). Z uwagi na konieczność wniesienia poprawek i zmian 
dostosowujących nowoopracowywany biznesplan do wymogów banku (zgłoszonych 
po zawarciu umowy na opracowanie tego dokumentu), ostateczny termin realizacji 
przesunięty został o 1 miesiąc, tj. do 20 marca 2014 r.37 Opracowanie zostało 
sporządzone i odebrane w ustalonym terminie, a wynagrodzenie uregulowane 
w przewidzianej wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 1100 – 1111) 

Wyżej wymieniony biznesplan zawierał podstawowe informacje o Spółce, 
charakterystykę projektu oraz analizy: instytucjonalną i prawną wykonalności 
inwestycji, techniczną i finansową. W części dotyczącej charakterystyki projektu 
opisano definicje, opis lokalizacji, cele projektu oraz analizy otoczenia społeczno-
gospodarczego i  środowiskowa. 

W przyjętej strategii działania wskazano szereg założeń, w tym w szczególności: 

− liczbę i rodzaj planowanych imprez – 23 mecze drużyny Górnika Zabrze 
(rocznie), 1 impreza sportowa z wynajmem stadionu (rocznie), 2 koncerty 
(rocznie), 10 imprez firmowych (wynajem klubu biznesowego), 8 konferencji 
i szkoleń, 20 imprez o charakterze weselnym i studniówkowym oraz 6 imprez 
sylwestrowo-andrzejkowo-karnawałowych, 

− frekwencję na meczach drużyny Górnika Zabrze – średnio ok. 63,5%. 

Jak wynika z prognozowanego rachunku zysków i strat, działalność prowadzona 
w zmodernizowanym obiekcie będzie generować straty, które osiągną maksymalną 
wysokość 9 972,5 tys. zł (w 2015 r.). Prognoza finansowa zawarta w  biznesplanie 
nie przewiduje osiągnięcia przez Spółkę rentowności do końca 2026 r.38 

                                                      
36 Firmie Stadion Pro z Wrocławia 
37 Protokół konieczności spisano 11 lutego 2014 r., a sporządzony na jego podstawie aneks nr 1 podpisany został 17 lutego 
2014 r. 
38 W biznesplanie przedstawiono prognozę finansową do roku 2026, w którym założono, że Spółka wygeneruje stratę w kwocie 
1 398,8 tys. zł. 
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Zgodnie z przyjętymi założeniami, dokończenie budowy Stadionu zostanie 
sfinansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji na łączną kwotę 
92 000,0 tys. zł, a planowane zakończenie prac budowlanych – zgodnie z zawartym 
w ww. biznesplanie harmonogramem – przewidziano na luty 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1247 – 1300) 

2.3.2. Studium wykonalności 

W ramach umowy zawartej w dniu 2 kwietnia 2009 r. przez Miasto Zabrze  
z wykonawcą dokumentacji projektowej, zespół autorski (GMT) sporządził „Studium 
Wykonalności Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu39”, przedmiotem 
którego była kompleksowa analiza wykonalności technicznej, ekonomicznej, 
finansowej i instytucjonalnej przedsięwzięcia, w tym w szczególności analizy: 
możliwości finansowania inwestycji, organizacyjno-prawnych wariantów realizacji 
przedsięwzięcia oraz celów, które zostaną osiągnięte w związku z realizacją 
przedmiotowego projektu. 

Zgodnie z zapisami ww. opracowania, po zakończeniu inwestycji obiekt będzie 
spełniał wymogi stadionu piłkarskiego kategorii UEFA ELITE, z możliwością jego 
wykorzystania do organizacji różnorodnych imprez sportowych i widowiskowych 
(w założeniach autorów ma pełnić funkcję wizytówki miasta). Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, obiekt przyciągnie widzów również spoza Zabrza, zainteresowanych 
większym komfortem i bezpieczeństwem widowisk piłkarskich oraz organizacją 
różnorodnych imprez rekreacyjnych i kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym,  
krajowym oraz międzynarodowym. Jako wartość dodaną autorzy Studium 
przewidują wzrost atrakcyjności komercyjnej terenów wokół Stadionu. 

(dowód: akta kontroli str. 1362 – 1420) 

 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1. Spółka podpisując 48 umów inwestycyjnych na finansowanie modernizacji 
Stadionu poprzez wniesienie przez Fundusz wkładów pieniężnych w zamian 
za objęcie nowych udziałów w jej kapitale zakładowym, mimo spełnienia przez 
Miasto Zabrze i Spółkę wszystkich warunków określonych w tych umowach, 
nie zapewniła ciągłości finansowania przedmiotowej inwestycji. Warunkowy 
charakter wsparcia finansowego, polegający na uzależnieniu przekazywania 
wkładów pieniężnych od skutecznej emisji certyfikatów inwestycyjnych 
spowodował, że – w związku z brakiem zainteresowania inwestorów nabyciem 
certyfikatów – Spółka nie otrzymała wkładów pieniężnych w kwocie 
67 110,0 tys. zł. W konsekwencji konieczne okazało się pozyskanie innych 
źródeł finansowania modernizacji Stadionu40. 

2. Według założeń przyjętych w biznesplanie z 2014 r., Spółka powołana w celu 
zarządzania i przeprowadzenia modernizacji Stadionu, w okresie co najmniej 
11 lat od planowanych terminów oddania obiektu do użytkowania, przynosić 
będzie straty w wysokości od 9 972,5 tys. zł w 2015 r. do 1 398,8 tys. zł w roku 
202641. 

                                                      
39 Pierwsza wersja Studium Wykonalności opracowana została w oparciu o projekt wstępny, we wrześniu 2009 r. W związku 
koniecznością naniesienia niezbędnych zmian projektowych, kolejną wersję wydano w lipcu 2010 r. Wraz z kolejnymi 
zmianami w tworzonym projekcie, aktualizacji poddano także Studium (w październiku 2010 r. i styczniu 2011 r.). 
40 Wybór modelu finansowania inwestycji został negatywnie oceniony w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym  
do Prezydenta Miasta Zabrze.  
41 Biznesplan dla projektu dokończenia budowy Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu z 2014 r. – tabela pkt 3 „Wyniki”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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3. Przewidywana w biznesplanie frekwencja na meczach rozgrywanych 
na stadionie (średnio ok. 63,5%) jest zdaniem NIK nadmiernie optymistyczna. 
Wielkość ta nie znajduje bowiem potwierdzenia w frekwencji faktycznie 
notowanej na meczach ekstraklasy piłkarskiej, co potwierdza analiza danych 
o frekwencji przekazanych kontrolującym przez innych operatorów stadionów 
(na których mecze rozgrywają drużyny Lecha Poznań, Śląska Wrocław oraz 
Cracovii Kraków)42. Jedynie rozgrywająca na co dzień swoje mecze w stolicy 
Polski – Legia Warszawa (uczestnik rozgrywek w ramach ligi europejskiej 
UEFA), w latach 2012-2014 nieznacznie przekroczyła średni poziom 60% 
wypełnienia trybun (61% w 2012 r., 60% w roku 2013 i 73% w pierwszej 
połowie 2014 r.). Wskazuje to na przyjęcie w biznesplanie zawyżonego 
wskaźnika frekwencji. 

 

W ocenie NIK, przyjęty model finansowania oparty na wnoszeniu wkładów 
pieniężnych w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki 
nie zapewnił środków na realizację inwestycji. Ponadto, przyjęcie w biznesplanie 
z 2014 r. zawyżonej frekwencji na imprezach sportowych może mieć negatywny 
wpływ na wykonanie przyjętych założeń finansowych utrzymania Stadionu. 

 

3. Przebieg i stan zaawansowania prac budowlanych, 
planowane zakończenie inwestycji 

3.1. Realizacja inwestycji przez generalnego wykonawcę 

Wnioskiem z 9 sierpnia 2010 r. Miasto Zabrze (reprezentowane przez pełnomocnika 
– Prezesa Zarządu GMT sp. z o.o., lidera konsorcjum wykonawcy dokumentacji 
projektowej) wystąpiła do Prezydenta Gliwic o wydanie pozwolenia na budowę dla 
inwestycji „Modernizacja stadionu im. Ernesta Pohla” obejmującego rozbudowę 
Stadionu wraz z budową dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego, usługami 
towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenów 
przy ul. Roosevelta. Prezydent Gliwic, 11 października 2010 r. wydał decyzję 
zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Następnie, 30 sierpnia 
2011 r. Spółka złożyła wniosek w sprawie przeniesienia na jej rzecz decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na budowę (wydanej na rzecz 
Miasta Zabrza). Decyzją z 14 września 2011 r. Prezydent Gliwic przeniósł 
ww. decyzję na rzecz Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 1112 - 1131) 

W trakcie realizacji inwestycji dokonano dwóch zmian zatwierdzających zamienny 
projekt budowlany: 

− 21 stycznia 2014 r. w zakresie dotyczącym sieci i przyłączy wodociągowych oraz 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zdaniem Prezesa Zarządu Spółki, zmiany 
wynikały m.in. z konieczności przełożenia rurociągów po stronie zachodniej ze 
względu na kolizję z istniejącymi sieciami; 

− 25 marca 2014 r. w zakresie dotyczącym wykonania pomieszczenia „SKYBOX” 
przeznaczonego do monitorowania Stadionu i umieszczenia go na trybunie 

                                                      
42 W latach 2012 – 2014 (do 30 czerwca), najwięcej kibiców zasiadło na trybunach stadionu warszawskiej Legii (średnio 61%, 
60% i 73%); Cracovii” Kraków (średnio 54%, 51% i 47%); Lecha Poznań (średnio 49,8%, 48% i 47%) oraz Śląska Wrocław 
(średnio 48,1%, 37,3%, 29,6%). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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południowo–zachodniej - zmiany podyktowane zaleceniami i uzgodnieniami 
zawartymi z Policją.  

(dowód: akta kontroli str. 1006 - 1011) 

Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy zawartej 
z generalnym wykonawcą (Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie), 
poszczególne rodzaje (zakresy) robót budowlanych planowano wykonać 
w następującym okresie: od września do października 2011 r. (prace rozbiórkowe), 
od października do grudnia 2011 r. (roboty ziemne), od listopada 2011 r. do 
listopada 2012 r. (roboty żelbetowe), od czerwca do grudnia 2012 r. (konstrukcje 
murowe), od kwietnia 2012 r. do lutego 2013 r. (konstrukcje stalowe), od listopada 
2012 r. do kwietnia 2013 r. (dachy), od czerwca 2012 do kwietnia 2013 r. (roboty 
wykończeniowe), od grudnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. (prace związane 
z wyposażeniem), od października 2012 r. do marca 2013 r. (fasady), od stycznia do 
kwietnia 2013 r. (budowa dróg), od października 2011 r. do kwietnia 2013 r. (montaż 
instalacji sanitarnych), od listopada 2011 r. do kwietnia 2013 r. (montaż instalacji 
elektrycznej i oświetleniowej) i od października 2011 r. do kwietnia 2013 r. 
(pozostałe instalacje, w tym p. poż., niskoprądowe i monitoring). 

Żaden z ww. zakresów robót budowlanych nie został wykonany w przewidzianym 
w harmonogramie terminie. Co więcej, do 30 kwietnia 2013 r., tj. już po upływie 
pierwotnie ustalonego terminu zakończenia realizacji inwestycji (z dniem 23 kwietnia 
2013 r.) i na 12 dni po zawarciu aneksu nr 1 z dnia 18 kwietnia 2013 r. 
wydłużającego o 221 dni termin zakończenia robót (do dnia 30 listopada 2013 r.), 
prace przewidziane do wykonania w ramach czterech z ww. zakresów  
(dachy, wyposażenie, fasady oraz drogi), nie zostały w ogóle rozpoczęte,  
a roboty zrealizowane w ramach pięciu dalszych (konstrukcji stalowych i prac 
wykończeniowych oraz wykonania instalacji sanitarnych, elektrycznych, oświetlenia, 
teletechnicznych i niskoprądowych) nie osiągnęły nawet 40% zakładanej wartości. 

Na ukończenie pierwszego etapu inwestycji w terminie wydłużonym aneksem nr 1 
do dnia 30 listopada 2013 r.. nie wpłynął nawet fakt zawarcia drugiego aneksu 11 
lipca 2013 r. (przy zaawansowaniu wynoszącym na dzień 30 czerwca 2013 r. 
zaledwie 54,5%), zgodnie z którym z realizacji wyłączono roboty na kwotę  
6 060,4 tys. zł netto, obejmujące wykonanie: 

− przyłączy wodociągowych po stronie zachodniej i południowej, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, studni oraz wyposażenia pomieszczenia przyłącza 
wody na łączną kwotę 669,0 tys. zł; 

− sztucznej trawy na kwotę 502,1 tys. zł; 

− przebudowy sieci elektrycznej na kwotę 282,0 tys. zł; 

− posadzki na placu wejściowym i poziomie „+1” na kwotę 4 607,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1132 – 1158, 1197 – 1199, 1512) 

W sprawie przyczyn wyłączenia z umowy powyżej opisanego zakresu robót Prezes 
Zarządu Spółki wyjaśnił, że było to związane z koniecznością przeprojektowania 
niektórych rozwiązań dotyczących sieci wod.-kan., zakupu i ułożenia sztucznej trawy 
oraz wykonania posadzki na placu wejściowym, co z kolei wymagało odrębnej 
wyceny, a – jak zaznaczył – wykonawca przedstawił stawki, które nie były korzystne 
dla zamawiającego. 

Odnośnie przebudowy sieci elektrycznej wyjaśnił, że Spółka porozumiała się z firmą 
Vattenfall, która zadeklarowała wykonanie tych sieci we własnym zakresie, 
w związku z czym zdjęto to zadanie z wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 1458, 1465) 
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3.2. Odstąpienie od umowy z generalnym wykonawcą  

W dniu 21 października 2013 r. generalny wykonawca zwrócił się z kolejnym 
wnioskiem do Spółki o przedłużenie terminu wykonania umowy, tym razem 
o 8 miesięcy, tj. do 30 lipca 2014 r. W uzasadnieniu podał m.in.: 

− braki i błędy w dokumentacji projektowej w zakresie sieci zewnętrznych – 
dotyczących części sieci elektrycznej, odprowadzenia wód opadowych 
do zewnętrznej sieci miejskiej oraz instalacji oddymiania garażu; 

− zwłokę inżyniera kontraktu i Zamawiającego w akceptacji składanych wniosków 
materiałowych oraz projektów warsztatowych – dotyczących branży wod.-kan. 
oraz zadaszenia z poliwęglanu; 

− ograniczenie frontu robót z uwagi na decyzje Zamawiającego o wstrzymaniu 
niektórych prac na poziomie „+2” oraz ograniczeniu przedmiotu umowy 
w zakresie związanym z wykonaniem posadzki oraz izolacji przeciwwodnej 
i termicznej na poziomie „+1”; 

− konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 1200 - 1211) 

Pismem z 21 listopada 2013 r. Zamawiający nie wyraził zgody na wnioskowane 
przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych (zawarcie kolejnego aneksu) 
wskazując, że przekazane przez wykonawcę uzasadnienie nie było przekonujące 
i nie gwarantowało zakończenia realizacji inwestycji w wydłużonym terminie. 
W uzasadnieniu Zamawiający wskazał opinię inżyniera kontraktu, zgodnie z którą 
argumentacja wykonawcy uznana została za bezzasadną. W ocenie inżyniera 
kontraktu, wykonawca „(…) wykazywał roszczeniowy charakter w swoim 
postępowaniu (…)”, co miały potwierdzać m.in.: nieodpowiedni dzienny stan 
zatrudnienia, liczne nieusprawiedliwione przestoje, opóźnienia w rozpoczęciu 
poszczególnych robót oraz braki dostaw materiałów. inżynier kontraktu zwrócił 
uwagę, że zgodnie ze zmienionym harmonogramem zawartym w aneksie nr 1, 
w okresie od kwietnia do października 2013 r. Wykonawca planował wykonać roboty 
budowlano-instalacyjne o wartości 83 053,6 tys. zł, a faktycznie wykonał o wartości 
28 975,1 tys. zł (tj. ok. 35% wartości planowanej). 

(dowód: akta kontroli str. 1212 - 1223) 

Wraz z pismem w sprawie braku zgody na przedłużenie terminu zakończenia 
realizacji umowy, Zamawiający przesłał wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy oraz wezwał do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, tj. kwoty 18 504,6 tys. zł, w terminie 10 dni od daty otrzymania wezwania. 
Jako przyczyny odstąpienia Spółka podała: 

− realizację poszczególnych części oraz całości przedmiotu umowy z opóźnieniem 
wynikłym z winy generalnego wykonawcy; 

− wykonywanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy i sprzeczny z umową 
i harmonogramem; 

− opóźnienia z winy generalnego wykonawcy, w wykonaniu poszczególnych robót 
określonych w harmonogramie przekraczające 30 dni; 

− nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 1224 - 1226) 

W odpowiedzi z 9 grudnia 2013 r. generalny wykonawca uznał ww. oświadczenie 
Spółki jako bezskuteczne, a notę księgową jako bezzasadną. Ponadto, wezwał 
Spółkę do należytego wywiązania się z zobowiązań wynikających z umowy oraz 
podjęcia należytego współdziałania z wykonawcą (pod rygorem odstąpienia  
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od umowy przez wykonawcę) w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma.  
Po upływie wyżej opisanego siedmiodniowego terminu, generalny wykonawca 
odstąpił od umowy z dniem 20 grudnia 2013 r. Na skutek wniosku złożonego przez 
generalnego wykonawcę do Sądu Okręgowego w Gliwicach, 12 grudnia 2013 r. 
wydane zostało postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przed 
wszczęciem postępowania sądowego43. 

(dowód: akta kontroli str. 1227 - 1246) 

Po odstąpieniu przez Spółkę od umowy z generalnym wykonawcą, nie wybrano 
kolejnego. Spółka przeprowadza kolejne postępowania przetargowe mające na celu 
wyłonienie wykonawców poszczególnych branż. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że decyzję o kontynuacji inwestycji samodzielnie 
oraz przejęciu roli koordynatora inwestycji zarząd Spółki podjął w drodze uchwały 
w dniu 30 grudnia 2013 r. Odnośnie inżyniera kontraktu poinformował, że zgodnie 
z zawartym 1 października 2013 r. porozumieniem, funkcję tą będzie sprawowała 
firma GRONTMIJ Polska, na warunkach zgodnych z określonymi w dotychczas 
obowiązującej umowie. 

(dowód: akta kontroli str. 1097, 1470, 1472 – 1473, 1507 – 151, 1577-1578) 

3.3. Stan zaawansowania robót oraz nadzór autorski projektanta 

Na dzień 31 października 2013 r. zgodnie z ostatnim przejściowym świadectwem 
płatności (sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Spółkę) prace 
budowlane zostały wykonane i rozliczone w 66%. Rozliczeń wykonanych robót 
budowlanych dokonywano na podstawie miesięcznych przejściowych świadectw 
płatności.  

Spółka terminowo regulowała zobowiązania z tytułu wykonanych robót budowlanych 
przez generalnego wykonawcę i podwykonawców. Płatności na rzecz 
podwykonawców dokonywano na podstawie złożonych przez generalnego 
wykonawcę poleceń płatniczych (w związku z nieregulowaniem zobowiązań wobec 
podwykonawców). 

(dowód: akta kontroli str. 1421 – 1443, 1513 - 1534) 

Do pełnienia nadzoru autorskiego zobowiązany był, na podstawie § 8 ust. 1 umowy 
na opracowanie dokumentacji projektowej z 2 kwietnia 2009 r.44, wykonawca tej 
dokumentacji. Nadzór autorski miał dotyczyć: 

− kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót 
budowlanych; 

− uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku ich wykonywania oraz 
potwierdzanie akceptacji wprowadzonych zmian – wpisem do dziennika 
budowy; 

− udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez siebie, 
Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych, na budowie lub w innym 
wskazanym miejscu; 

− udzielania stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych 
w toku realizacji inwestycji; 

                                                      
43 W ten sposób generalny wykonawca zabezpieczył się przed wykorzystaniem przez Spółkę środków finansowych 
stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy.  
44 Umowa z autorem dokumentacji projektowej została zawarta przez Miasto Zabrze. 
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− udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w odbiorze 
inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych 
inwestycji. 

Stosownie do § 10 ust. 4 przedmiotowej umowy, wynagrodzenie za pełnienie 
nadzoru autorskiego miało zostać ustalone w drodze negocjacji na podstawie 
aktualnie obowiązujących środowiskowych zasad wyceny prac projektowych, 
w odrębnej umowie. Natomiast zgodnie z § 19 ust. 9 ww. umowy, wykonawca 
zobowiązany był na mocy art. 20 ust. 1 pkt ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane45, do sprawowania nadzoru autorskiego. Zamawiający 
dopuszczał możliwość, w uzasadnionym przypadku, spisanie odrębnej umowy 
za wynagrodzeniem uzgodnionym z Zamawiającym i określonym na podstawie 
aktualnych środowiskowych zasad wyceny prac projektowych. 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki, normalny stan rzeczy nie powoduje 
konieczności zawierania dodatkowej umowy dotyczącej nadzoru autorskiego, 
a uzasadniony przypadek należy rozumieć jako zdarzenie powodujące skutki 
wykraczające poza dające się przewidzieć w chwili zawarcia umowy na wykonanie 
dokumentacji projektowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1431 – 1443, 1006 – 1011) 

Na skutek niejednoznacznych postanowień umownych dotyczących nadzoru 
autorskiego strony nie doszły do porozumienia w przedmiocie jego sprawowania. 
W konsekwencji Spółka zatrudniła dziewięciu pracowników pełniących czynności 
nadzoru autorskiego, posiadających uprawnienia bez ograniczeń w specjalności: 
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, sieci wodno-
kanalizacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 987 – 1001, 1431 – 1443) 

 

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

Prezes Zarządu Spółki podjął decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia inwestycji, 
poprzez zawarcie aneksu nr 1 z dnia 18 kwietnia 2013 r. do umowy z generalnym 
wykonawcą, pomimo zbyt niskiego zaawansowania wykonanych prac budowlanych. 

Zgodnie ze sporządzonym za okres od 1 do 29 marca 2013 r. przejściowym 
świadectwem płatności (nr 18), na 23 dni od ustalonej w umowie z dnia 24 sierpnia 
2011 r. daty zakończenia robót, stopień zaawansowania wykonanych prac wyniósł 
44,8%. Pomimo tego, zamiast podjąć czynności zmierzające do rozwiązania 
umowy, w dniu 18 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o wydłużeniu 
terminu zakończenia realizacji inwestycji o 7,5 miesiąca, tj. do 30 listopada 2013 r.  
i zawarł z generalnym wykonawcą aneks nr 1.  

NIK podkreśla, że wynikający z dokumentacji rozliczeniowej inwestycji niski stopień 
zawansowania robót (44,8%) na koniec marca 2013 r. (mimo upływu 96,2 % czasu 
pierwotnie przewidzianego na realizację inwestycji), a więc bezpośrednio przed 
podjęciem decyzji o wydłużeniu terminu zakończenia prac, nie dawał racjonalnych 
podstaw dla przyjęcia, że pozostały do zrealizowania zakres robót zostanie 
wykonany przez generalnego wykonawcę w czasie ponad dwa razy krótszym.  

                                                      
45 Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. 
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Zawarcie aneksu nr 1 nie zapewniło zarówno przyspieszenia wykonywanych  
robót, jak i zakończenia realizacji inwestycji w wyznaczonym terminie, nawet po 
wyłączeniu aneksem nr 2 z dnia 11 lipca 2013 r. części robót budowlanych 
obejmujących m.in. niektóre przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne oraz wykonanie 
posadzki na placu wejściowym i poziomie „+1”. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że wynikłe w trakcie realizacji inwestycji opóźnienia 
powstały na skutek działań podjętych zarówno przez wykonawcę (rozbiórki, prace 
przy konstrukcjach murowych, stalowych, montażu dachu, prace wykończeniowe, 
budowa systemu odwodnienia oraz niektórych prac instalacyjnych), Zamawiającego 
(sieć wod.-kan. wykonanie węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji c.o.),  
jak i uwarunkowań niezależnych od żadnego z wyżej wymienionych (budowa dróg, 
roboty żelbetowe oraz niektóre prace ziemne). 

Odnośnie przesłanek, w oparciu o które podjęto decyzję o wydłużeniu terminu 
zakończenia inwestycji pomimo niskiego zaawansowania wykonanych prac wskazał  
opinie inżyniera kontraktu, które były sporządzone zarówno na podstawie analiz 
prawnych jak i technicznych. Prezes Zarządu Spółki podkreślił, że kontynuacja 
realizacji zadania na tym etapie była ważna również ze względu na konieczność 
zakończenia robót żelbetowych, dzięki czemu obiekt byłby lepiej zabezpieczony 
w przypadku przerwania realizacji prac. 

Zdaniem Prezesa Zarządu Spółki istniała możliwość wykonania takiego zakresu 
robót, pod warunkiem bardzo dużego zaangażowania ze strony wykonawcy, co ten 
jednoznacznie deklarował. Prezes Zarządu Spółki nie wykluczył możliwości 
prowadzenia budowy w dłuższym okresie czasu (przy jednoczesnym naliczaniu kar 
umownych). 

 (dowód: akta kontroli str. 1458 – 1464, 1466 - 1469) 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Spółka nie zapewniła terminowego zrealizowania 
inwestycji, mimo iż termin zakończenia robót wynikający z umowy został wydłużony, 
a zakres prac powierzonych generalnemu wykonawcy Stadionu ograniczony.  
 

IV. Uwagi i wnioski 
Z uwagi na jednostkowy charakter kontrolowanego zadania oraz nieusuwalny 
charakter nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, NIK odstępuje 
od formułowania wniosków pokontrolnych. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli46,  
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 Katowicach. 

                                                      
46 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
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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 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. 

 

Katowice, dnia  12  czerwca 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
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