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I. Dane identyfikacyjne 
Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 4, 38-320 Gorlice 
(GCK) 
 
Janusz Zięba, Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury (Dyrektor GCK), od 17 lipca 
2014 r. 
 
1. Przygotowanie zadania polegającego na organizacji przez Gorlickie Centrum 

Kultury strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

2. Realizacja zadania polegającego na organizacji strefy kibica na gorlickim 
Rynku w 2018 r. 

 
2018 r. z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 
 
 
Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/54/2019 z 12 marca 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania GCK w zakresie 
przygotowania i realizacji zadania polegającego na organizacji na gorlickim Rynku 
strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. 

We właściwy sposób przeprowadzono działania polegające na zleceniu realizacji 
zadania firmie zewnętrznej. Rzetelnie udzielono zamówienia publicznego, 
postępując w tym zakresie zgodnie z przepisami wewnętrznymi. Prawidłowo 
zwiększono plan finansowy GCK w zakresie przychodów (dotacja podmiotowa) 
i kosztów (pozostałe koszty). Postanowienia zawarte w umowie o organizację 
imprezy kulturalno-rozrywkowej zabezpieczały interes GCK, m.in. poprzez 
możliwość naliczenia kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy. 
Ponadto zobowiązano wykonawcę do zapewnienia realizacji wszystkich wymogów 
związanych z organizacją imprez masowych, który odpowiadał za bezpieczeństwo 
osób uczestniczących w imprezie i ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody powstałe w związku z jej organizacją. 

Strefa kibica była zorganizowana w sposób zgodny z postanowieniami umowy, 
a w przypadku stwierdzonych uchybień obciążono wykonawcę karami umownymi. 
Pomimo braku przedłożenia przez wykonawcę harmonogramu działań zapewniono 
bieżące uzgadnianie sposobu organizacji imprezy w przewidzianym zakresie. 
Terminowo regulowano należności z tytułu zawartej umowy na organizację strefy 
kibica oraz dokonano rozliczenia tego zadania. W zakresie nadzoru nad realizacją 
umowy współpracowano z Urzędem Miejskim w Gorlicach (Urząd). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zadania polegającego na organizacji 
przez GCK strefy kibica podczas Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 2018 

Do zadań GCK jako samorządowej instytucji kultury Miasta Gorlice (Miasta) 
należało organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych. W kalendarzu imprez 
na 2018 r. przewidziano organizację 31 imprez. Realizacja zadania polegającego na 
organizacji strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 nie była 
początkowo planowana przez GCK. 

(dowód: akta kontroli str. 3-7, 123-133, 139-141) 

Pismem z 2 maja 2018 r. Burmistrz Miasta Gorlice (Burmistrz), w związku 
z podjęciem decyzji o rozszerzeniu formuły realizacji zadania pn. Organizacja Strefy 
Kibica w Gorlicach, która oprócz transmisji meczów piłkarskich miała zapewnić jej 
uczestnikom szereg stałych atrakcji o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, 
zwrócił się do GCK o przejęcie realizacji zadania jako imprezy kulturalno-
rozrywkowej upowszechniającej, wspierającej i promującej zasady norm 
kulturowych związanych z uczestnictwem w zgromadzeniach masowych. W piśmie 
tym wskazał, że zwrot środków zabezpieczonych przez jednostkę ze środków 
bieżących na realizację tego zadania zostanie dokonany na rzecz GCK niezwłocznie 
po zmianie budżetu Miasta. Zaznaczył, że w przypadku podjęcia się realizacji 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 
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zadania GCK powinno natychmiast przystąpić do jego realizacji, gdyż termin 
dostępności licencji upływał 8 maja 2018 r. Poinformował również, że dokonano 
wstępnego rozeznania w zakresie wykonawców, którzy mogą przeprowadzić 
kompleksową realizację takiej imprezy i przekazał GCK otrzymane oferty. Wskazał 
także, że przy organizacji tego zadania GCK może oczekiwać na wsparcie Urzędu, 
który miał zapewnić sprzątanie płyty Rynku, dostęp do światłowodu, płotki 
ogrodzeniowe oraz przenośne toalety. Po stronie GCK koszty organizacji imprezy 
miały wynikać z realizacji umowy z wybranym oferentem. 

(dowód: akta kontroli str. 32-40) 

W ramach rozeznania rynku przeprowadzonego przez Urząd w zakresie organizacji 
strefy kibica wystąpiono do trzech podmiotów o przesłanie ofert. Spośród trzech 
złożonych ofert dwie firmy, poza zabezpieczeniem oglądania meczów, oferowały 
również dodatkowe atrakcje dla mieszkańców oraz zabezpieczenie strefy 
gastronomicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 32-40) 

Pismem z 2 maja 2018 r. Dyrektor GCK poinformował Burmistrza, że GCK może 
podjąć się realizacji zadania polegającego na organizacji strefy kibica jako zadania 
statutowego, oraz że przystąpi do zawarcia umowy z firmą, która złożyła najtańszą 
ofertę. Jednocześnie wskazał, że w związku z organizacją strefy kibica niezbędne 
jest niezwłoczne zwiększenie dotacji dla GCK o kwotę 120 tys. zł i przekazanie tych 
środków, gdyż w przeciwnym przypadku zostanie ograniczona realizacja wcześniej 
zaplanowanych wydarzeń i imprez. Zwrócił się również o zapewnienie wsparcia ze 
strony pracowników Urzędu w realizacji tego zadania, w szczególności w zakresie 
ostatecznych ustaleń co do sposobu realizacji umowy oraz późniejszego 
bezpośredniego nadzoru nad czynnościami wykonawcy, jako że w tym czasie 
pracownicy GCK byli zaangażowani w przygotowanie zaplanowanych wcześniej 
wydarzeń, w tym imprezy pn. Akcja Lato 2018 oraz do jubileuszowych 
20. Międzynarodowych Prezentacji Multimedialnych Ambient Festival. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

W pierwotnym planie finansowym na 2018 r. przychody GCK wyniosły 
1 960,9 tys. zł, w tym 1 450,4 tys. zł z tytułu dotacji podmiotowej organizatora, 
a koszty zaplanowano na poziomie 1 967,3 tys. zł, w tym 379,5 tys. zł pozostałe 
koszty, które obejmowały zakup usług związanych m.in. z organizacją imprez. 
Pismem z 24 maja 2018 r. Burmistrz poinformował GCK o zwiększeniu dotacji 
podmiotowej o 120 tys. zł uchwałą Rady Miasta Gorlice w sprawie zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice i Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2018 rok. W wyniku tego 
plan finansowy GCK na 2018 r. został zwiększony o 120 tys. zł po stronie 
przychodów w pozycji dotacja podmiotowa, a po stronie kosztów w pozycji pozostałe 
koszty. W wyniku dokonanych zmian przychody GCK wyniosły łącznie 
2 080,9 tys. zł, w tym 1 570,4 tys. zł stanowiła dotacja podmiotowa, a koszty 
wyniosły łącznie 2 087,3 tys. zł, w tym 499,5 tys. zł stanowiły pozostałe koszty. 

(dowód: akta kontroli str. 118, 120-121, 123-133, 152-161) 

W GCK obowiązywały regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości 
30 tys. euro. Zgodnie z tym regulaminem w przypadku zamówień, których wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 7 tys. euro a nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro należy przeprowadzić rozeznanie 
rynku, kierując zapytanie do co najmniej trzech wykonawców, chyba że przedmiot 
zamówienia jest możliwy do wykonania przez mniejszą liczbę wykonawców. 
Zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę 
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z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
wymagań opisanych w zapytaniu o udzielenie zamówienia. 

(dowód: akta kontroli str. 15-31) 

W dniu 4 maja 2018 r. Koordynator Działu Animacji i Dziedzictwa Kulturowego 
sporządził wniosek o udzielenie zamówienia na zorganizowanie imprezy kulturalno-
rozrywkowej Strefa Kibica w Gorlicach podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 
2018 FIFA Word Cup. Przedmiotem zamówienia były transmisje meczów, animacje 
dla dzieci, konkursy o tematyce piłkarskiej dla dzieci i dorosłych, turnieje piłkarskie 
dla dzieci w tzw. żywe piłkarzyki, strefa sprzedażowa gadżetów związanych 
z mistrzostwami oraz strefa gastronomiczna. W części dotyczącej kwoty 
przeznaczonej na przedmiot zamówienia podano, że została ona zabezpieczona ze 
środków bieżących GCK i zostanie zwrócona przez Urząd po zmianie budżetu 
Miasta. Wartość zamówienia oszacowano na poziomie 120 tys. zł brutto (97,6 tys. zł 
netto), tj. równowartości 27,8 tys. euro brutto (22,6 tys. zł euro netto). Termin 
realizacji zamówienia określono na okres od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. Do 
wniosku załączono oferty przekazane przez Urząd oraz kalkulację wartości 
zamówienia. Wniosek o udzielenie zamówienia zatwierdził Dyrektor GCK. 

W notatce do protokołu o udzielenie zamówienia publicznego wskazano, że 
zamówienia dokonano na podstawie obowiązującego w GCK regulaminu, w którym 
przewidziano możliwość odstąpienia od zastosowania zasad regulaminu, gdy ze 
względu na wyjątkową sytuację wymagane jest natychmiastowe wykonanie 
zamówienia (§ 1 ust. 9 regulaminu). W tym przypadku uznano, że możliwe było 
niestosowanie zasad regulaminu z uwagi na fakt, że czas dostępności licencji na 
emisje transmisji Mundialu 2018 na dzień przystąpienia do wyboru wykonawcy nie 
pozwalał na pełne zachowanie procedury. Celem zapewnienia jak najlepszego 
wydatkowania środków publicznych przyjęto za podstawę wyboru wykonawcy oferty 
przekazane przez Urząd 2 maja 2018 r. W wyniku dokonania analizy tych ofert 
stwierdzono, że spełniają one co do liczby oraz treści wszelkie wymogi regulaminu 
udzielania zamówień publicznych. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano 
z zachowaniem kryterium najniższej ceny oraz najkorzystniejszego bilansu ceny do 
oferowanego świadczenia. Dodatkowo w rozmowie telefonicznej dotyczącej 
wyjaśnień treści oferty potwierdzono, że Wykonawca ponosi koszty realizacji strefy 
widowiskowej i organizacji imprez masowych. Po dokonaniu ustalenia 
najkorzystniejszej oferty (47,5 tys. zł netto) dokonano dodatkowego uzgodnienia 
z Wykonawcą w zakresie rozszerzenia przedmiotu umowy do zakresu opisanego 
szczegółowo w umowie, w wyniku czego oferta po rozszerzeniu wyniosła 78,7 tys. zł 
brutto plus 4 tys. dolarów amerykańskich (licencje) i nadal spełniała kryterium 
najniższej ceny w odniesieniu do pozostałych ofert. 

(dowód: akta kontroli str. 43-50) 

Dyrektor GCK wyjaśnił, że odstąpiono od dodatkowego rozpoznania rynku mając na 
uwadze wskazany termin zakupu licencji na emisję meczów. Wskazał, że pismo 
o zorganizowanie strefy kibica wpłynęło 2 maja 2018 r., a pracownicy GCK byli 
zaangażowani wówczas w organizację Dni Gorlic (5-6 maja 2018 r.). Uznano, że 
oferty przesłane przez Burmistrza spełniają wymogi wewnętrznych przepisów 
dotyczących udzielania zamówienia publicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

W dniu 8 maja 2018 r. zawarto z Wykonawcą umowę na organizację w okresie od 
14 czerwca do 15 lipca 2018 r. imprezy kulturalno-rozrywkowej, w szczególności 
upowszechniającej, wspierającej i promującej zasady norm kulturowych związanych 
z uczestnictwem w zgromadzeniach masowych. Wartość zadania wyceniono na 
kwotę 78,7 tys. zł brutto plus równowartość 4 tys. dolarów amerykańskich netto za 
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licencje. Kwota ta nie obejmowała kosztów poniesionych przez Wykonawcę na 
zapewnienie ochrony imprezy realizowanej w ramach umowy oraz ochrony nocnej 
terenu imprezy.  

W ramach zawartej umowy Wykonawca był zobowiązany m.in. do: 
− zapewnienia możliwości oglądania przez uczestników transmisji z wszystkich 

meczów rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 FIFA 
World Cup na dwóch monitorach (§ 1 ust. 2 pkt 7) 

− organizacji imprez masowych związanych z transmisjami określonych meczów 
piłkarskich w dniach: 19, 24 i 28 czerwca oraz 15 lipca 2018 r., transmitowanych 
na telebimie o pow. min. 18 m2 i rozdzielczości min. P4, strefa miała być czynna 
na godzinę przed i godzinę po transmisji meczu (§ 1 ust. 2 pkt 8), 

− zorganizowania w dniach 19, 24 i 28 czerwca oraz 15 lipca 2018 r. strefy dla 
dzieci oraz przeprowadzenie w tym czasie m.in. animacji polegających 
w szczególności na malowaniu twarzy, trzech konkursów dla dzieci i dorosłych 
o tematyce piłkarskiej oraz rozgrywek piłkarskich dla dzieci na boisku z podłożem 
do gry w tzw. żywe piłkarzyki, rozdawanie gadżetów z logo Miasta oraz słodyczy 
(§ 1 ust. 2 pkt 2 i 3), 

− zorganizowania strefy gastronomicznej w okresie od 14 czerwca do 15 lipca 
2018 r. (§ 1 ust. 2 pkt 4), 

− zabezpieczenie wszelkich wymogów związanych z organizacją imprez 
masowych, w tym zaplecza medycznego oraz zapewnienie zaplecza 
technicznego odpowiedniego do przeprowadzenia imprezy (§ 1 ust. 2 pkt 9 i 10), 

− zapewnienia ochrony na warunkach wynegocjowanych przez GCK, o ile GCK we 
własnym zakresie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy nie zorganizuje 
nocnej ochrony terenu realizacji przedmiotu umowy (§ 1 ust. 2 pkt 11), 

− nadzoru nad poszczególnymi elementami imprezy, a w przypadku jakichkolwiek 
naruszeń do natychmiastowego żądania zaniechania naruszeń lub usunięcia ich 
skutków oraz ich zgłoszenia GCK niezwłocznie, nie później niż w ciągu godziny 
od chwili stwierdzenia naruszeń (§ 2 ust. 6), 

− przedstawienia najpóźniej w terminie 21 dni od podpisania umowy dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie warunków pozwalających na emisję transmisji wraz 
ze szczegółową koncepcją poszczególnych elementów umowy oraz 
harmonogramu działań, który podlegał akceptacji przez GCK w terminie pięciu 
dni od jego przedłożenia (§ 4 ust. 4 umowy). 

Zgodnie z umową GCK było zobowiązane m.in. zapewnić dostęp do światłowodu, 
zabezpieczyć na terenie imprezy sanitariaty dostępne dla uczestników (w liczbie 
spełniającej wymogi dla imprez masowych) oraz płotki do wygrodzenia terenu 
imprezy masowej oraz do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni 
kalendarzowych, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. GCK 
mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca (30% wynagrodzenia), naruszenie zasad organizacji 
imprezy masowej (10% za każdy dzień naruszenia), brak zapewnienia w ramach 
przedmiotu umowy któregokolwiek z wydarzeń (5% za każdy przypadek naruszenia) 
oraz opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (2%). 

(dowód: akta kontroli str. 51-56) 

Niezwłocznie po zawarciu umowy na organizację strefy kibica Dyrektor GCK 
poinformował telefonicznie o tym fakcie Koordynatora Biura Informacji i Promocji 
Urzędu, do którego przedłożono również kopię umowy celem zapewnienia bieżącej 
weryfikacji działań Wykonawcy na terenie Rynku w odniesieniu do postanowień 
umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 162-164) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność GCK w zakresie 
przygotowania zadania polegającego na organizacji strefy kibica podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. 

2. Realizacja zadania polegającego na organizacji strefy 
kibica na gorlickim Rynku w 2018 r. 

Z tytułu realizacji umowy na organizację strefy kibica Wykonawca wystawił osiem 
faktur na ogólną kwotę 123,9 tys. zł4, z tego 78,7 tys. zł za organizację imprezy 
zgodnie z umową z 8 maja 2018 r., 17,7 tys. zł za sublicencję FIFA MŚ 2018, 
11,5 tys. zł za ochronę stałą podczas imprezy w dniach 19, 24 i 28 czerwca oraz 
15 lipca 2018 r., a także stały dozór sygnałów, ochronę doraźną oraz wypożyczenie 
radioli, 3,6 tys. zł za ochronę obiektu, 4,9 tys. zł za sygnał MS 2018 pakiet Premium 
oraz 7,4 tys. zł za wynajem i konfigurację sprzętu. 

GCK zapłaciło terminowo 108,6 tys. zł, natomiast odmówiło zapłaty faktury za 
wynajem i konfigurację sprzętu na kwotę 7,4 tys. zł, a także potrąciło z należności 
kwotę naliczonych kar umownych w łącznej wysokości 7,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 57-80) 

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 5 umowy z Wykonawcą GCK naliczyło dwie kary 
umowne z tytułu nierzetelnego wykonania umowy polegającego na 
niezorganizowaniu w dniach 19 czerwca i 15 lipca 2018 r. turnieju piłkarskiego dla 
dzieci w tzw. żywe piłkarzyki, w łącznej wysokości 7,9 tys. zł, tj. 5% wynagrodzenia 
za każdy przypadek naruszenia. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 81-86) 

Wykonawca 16 lipca 2018 r. wystawił fakturę za wynajem i konfigurację sprzętu 
(refaktura) w wysokości 7,4 tys. zł. Pismem z 27 lipca 2018 r. Dyrektor GCK 
odmówił przyjęcia tej faktury wskazując, że została ona wystawiona bezpodstawnie. 
Podał, że brak było podstaw do zastosowania § 5 ust. 2 umowy z 8 maja 2018 r., 
zgodnie z którym Wykonawca w przypadku braku dostępu do światłowodu miał 
prawo doliczyć dodatkowe koszty na podstawie faktur wystawionych przed podmiot 
realizujący usługi z zakresu jego udostępnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 80, 87) 

W dniu 10 września 2018 r. do GCK wpłynęło pismo pełnomocnika Wykonawcy, 
w którym zakwestionowano wystawienie not obciążeniowych i potrącenie 
naliczonych kar umownych z należności oraz odmowę przyjęcia faktury za wynajem 
i konfigurację sprzętu. Wezwano GCK do zapłaty kwoty 15,3 tys. zł wraz 
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w terminie 7 dni od daty doręczenia 
wezwania do zapłaty. 

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty Dyrektor GCK wskazał, że wezwanie to było 
całkowicie nieuzasadnione, roszczenia bezpodstawne, a przedstawione w nim 
twierdzenia w sposób istotny odbiegały od stanu faktycznego. Podał m.in, że 
bezspornie w dniu 19 czerwca 2018 r. Wykonawca nie zapewnił boiska do tzw. 

                                                      
4 Faktura z 25 maja 2018 r. na kwotę 39,4 tys. zł (faktura zaliczkowa), faktura z 18 czerwca 2018 r. na kwotę 

17,7 tys. zł (refaktura za sublicencję FIFA MŚ 2018), faktura z 4 lipca 2018 r. na kwotę 8,4 tys. zł (refaktura 
za ochronę stałą strefy kibica w dniach 19, 24 i 28 czerwca 2018 r.), faktura z 16 lipca 2018 r. na kwotę 
3,1 tys. zł (refaktura za ochronę strefy kibica w dniu 15 lipca 2018 r.), faktura z 17 lipca 2018 r. na kwotę 
39,4 tys. zł (organizacja imprezy zgodnie z umową), faktura z 16 lipca 2018 r. na kwotę 7,4 tys. zł (wynajem 
i konfigurację sprzętu), faktura z 20 lipca 2018 r. na kwotę 3,6 tys. zł (ochrona obiektu), faktura z 30 lipca 
2018 r. na kwotę 4,9 tys. zł (refaktura za koszt techniczny sygnału MS2018 pakiet Premium). 
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żywych piłkarzyków i nie wynikało to z jakichkolwiek uzgodnień, a stanowiło 
samodzielną i samowolną decyzję Wykonawcy. Ponadto na spotkaniu z zastępcą 
Burmistrza po imprezie masowej 19 czerwca 2018 r. omówiono niedociągnięcia ze 
strony Wykonawcy, w tym brak zaplanowanych i zakontraktowanych atrakcji oraz 
wskazano potrzebę poprawy obsługi imprezy. W odniesieniu do braku zapewnienia 
światłowodu Dyrektor GCK wskazał, że twierdzenie to pozostaje nieuprawnione. 
Sieć światłowodowa została udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu 
umowy, a wszelkie problemy techniczne w zakresie sygnału światłowodu leżały po 
stronie Wykonawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 88-98) 

W związku z nieuiszczeniem przez GCK należności w wysokości 15,3 tys. zł 
Wykonawca skierował do Sądu Rejonowego w Gorlicach I Wydział Cywilny pozew 
przeciwko GCK. Uznał, że GCK wbrew warunkom umowy nie dostarczyło Internetu 
światłowodowego oraz bezzasadnie naliczyło kary umowne, gdyż umowa została 
prawidłowo wykonana. Według stanu na dzień kontroli (24 maja 2019 r.) 
postępowanie z powództwa Wykonawcy przeciwko GCK o zapłatę toczyło się przed 
Sądem Rejonowym w Gorlicach. Dyrektor GCK wskazał, że zostały 
przeprowadzone dowody z wszystkich zawnioskowanych przez strony dokumentów 
oraz w większości z zeznań świadków. Za pozwane GCK został przesłuchany 
Dyrektor GCK. Obecnie strony oczekują na wyznaczenie przez sąd zamiejscowy 
terminu posiedzenia w celu przeprowadzenia w drodze pomocy sądowej dowodu 
z zeznań jednego ze świadków. Ponadto na rozprawy konsekwentnie nie stawia się 
jeden ze świadków strony powodowej, który za takie działania został ukarany 
grzywną. W ocenie Dyrektora GCK sprawa w I instancji zostanie zakończona na 
kolejnym terminie rozprawy, który zostanie wyznaczony przez Sąd z urzędu po 
przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka w drodze pomocy prawnej. 

(dowód: akta kontroli str. 99-113, 165) 

Według rozliczenia dokonanego przez GCK na organizację strefy kibica poniesiono 
koszty w łącznej wysokości 109,1 tys. zł, z tego 108,6 tys. zł z tytułu umowy 
z Wykonawcą na organizację strefy kibica (po uwzględnieniu not obciążeniowych 
z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy oraz odmowy zapłaty faktury za wynajem 
i konfigurację sprzętu) oraz 0,5 tys. zł za sprzątanie strefy kibica i wywóz śmieci 
przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach.  

(dowód: akta kontroli str. 118-122) 

GCK nie wyegzekwował od Wykonawcy obowiązków określonych w § 4 pkt 4 
umowy, zgodnie z którym wykonawca najpóźniej w terminie 21 dni od podpisania 
umowy (tj. do 29 maja 2018 r.) miał przedstawić dokumentację potwierdzającą 
spełnienie warunków pozwalających na emisję transmisji wraz ze szczegółową 
koncepcją organizacji gastronomii i menu, poszczególnych elementów przedmiotu 
umowy oraz harmonogramem działań wykonawcy, zawierającym w szczególności 
wskazanie daty i godziny objęcia terenu, na którym wykonywany miał być przedmiot 
umowy oraz wykonania obowiązków GCK. Harmonogram ten miał podlegać 
pisemnej akceptacji GCK w terminie pięciu dni roboczych od dnia jego przedłożenia. 

Dyrektor GCK wyjaśnił, że wielokrotnie telefonicznie wzywano wykonawcę do 
zrealizowania obowiązków określonych w § 4 ust. 4 umowy, w szczególności do 
sporządzenia harmonogramu działań w celu ostatecznej akceptacji przez GCK. 
Wykonawca każdorazowo deklarował, że przedłoży harmonogram, przy czym 
uzależniał to od ostatecznego ustalenia kręgu pozyskanych sponsorów. Dyrektor 
GCK wskazał, że Wykonawca na bieżąco uzgadniał z GCK sposób organizacji 
imprezy, w tym w zakresie przewidzianym dla harmonogramu. W ocenie Dyrektora 
GCK bieżące informacje i ustalenia zabezpieczały realizację przedmiotu umowy 
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w sposób nienaruszający interesów GCK. Zaznaczył również, że brak pełnego 
współdziałania ze strony Wykonawcy w zakresie wywiązania się z obowiązków 
określonych w § 4 ust. 4 umowy nie powodował realnej i faktycznej możliwości 
rozwiązania z nim umowy, mając na uwadze czas do rozpoczęcia Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 2018. GCK nie byłby w stanie wyłonić nowego wykonawcy, a przede 
wszystkim zabezpieczyć praw licencyjnych. Dlatego też ograniczono się do wezwań 
telefonicznych oraz czynionych w tym zakresie ustaleń. 

(dowód: akta kontroli str. 51-56, 97, 109, 162-164) 

W zakresie organizacji strefy kibica Dyrektor GCK wskazał, że GCK nie mogło we 
własnym zakresie zorganizować takiej imprezy z uwagi na wcześniej zaplanowane 
wydarzenia (m.in. Akcja Lato 2018, Jubileusz 20. Międzynarodowych Prezentacji 
Multimedialnych Ambient Festival) i ograniczenia kadrowe. Organizacja strefy kibica 
wymagałaby oddelegowania na okres miesiąca od dwóch do trzech pracowników, 
a biorąc pod uwagę fakt, że pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie imprez 
pełnią w GCK również inne funkcje (m.in. grafik, akustyk, oświetleniowiec) ich 
oddelegowanie uniemożliwiłoby realizowanie zadań statutowych jednostki. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-138) 

Dyrektor GCK wskazał, że nadzór nad strefą kibica w trakcie trwania imprezy 
sprawowało Biuro Informacji i Promocji Urzędu. Pracownik tego Biura w dniach 
19 i 21 czerwca oraz 15 lipca 2018 r. przeprowadził kontrolę terenu strefy kibica, 
z której sporządził notatki służbowe i dokumentację zdjęciową. Stwierdził m.in., że 
w dniach 19 czerwca i 15 lipca 2018 r. podczas meczów, odpowiednio: Polska-
Senegal i Francja-Chorwacja (mecz finałowy) nie było zainstalowanego boiska do 
gry w tzw. żywe piłkarzyki. Z kolei 21 czerwca 2018 r. stwierdzono, że po 
zorganizowanej strefie gastronomicznej na płycie Rynku pozostało kilka dużych 
plam prawdopodobnie z oleju. W dniu 20 czerwca 2018 r. w Urzędzie odbyło się 
spotkanie Burmistrza z przedstawicielem Wykonawcy, podczas którego 
przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone w dotychczasowej realizacji umowy, 
tj. brak boisk do gry w żywe piłkarzyki na meczu Polska-Senegal, małą liczbę 
atrakcji, które miały być realizowane przed meczem oraz bardzo słabą 
i nieestetyczną strefę gastronomiczną. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązał się 
do usunięcia stwierdzonych uchybień.  

(dowód: akta kontroli str. 114-117) 

Dyrektor GCK podał również, że GCK nie prowadziło monitoringu strefy kibica i nie 
posiadało wiedzy o liczbie osób z niej korzystających. Bezpośredni nadzór nad 
wypełnieniem warunków umowy sprawowali oddelegowani przez Urząd pracownicy 
Biura Informacji i Promocji. Rozwiązanie to było najkorzystniejsze, gdyż pracownicy 
ci dyżurowali w Pawilonie Historii Miasta, który znajdował się w miejscu organizacji 
strefy kibica. Ponadto Wykonawca nie był zobowiązany do szczegółowego 
rejestrowania liczby osób odwiedzających strefę kibica. Liczba uczestników strefy 
kibica w czasie meczów reprezentacji Polski oraz meczu finałowego była 
szacowana na podstawie nalepek wydawanych przez przedstawicieli firmy 
ochroniarskiej. Według tych szacunków ze strefy kibica skorzystało odpowiednio 
w poszczególnych dniach: 1 500 osób – 19 czerwca, 500 osób – 24 czerwca, 
300 osób – 28 czerwca i 200 osób – 15 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 114-117, 135-137) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność GCK w zakresie realizacji 
zadania polegającego na organizacji strefy kibica na gorlickim Rynku. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Kraków,             maja 2019 r. 
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