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Wystąpienie pokontrolne 
 
 

 
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej 

ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Miasta Olsztyna 
(„Urzędzie”) kontrolę realizacji przedsięwzięć w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”) w latach 
2009-2012. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu  
14 września 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK2, 
przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia dotychczasowe działania podjęte przez Miasto Olsztyn 
(„Gmina”) w celu przygotowania inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”).  

1. W latach 2009 - 2012 (I półrocze) Urząd rozpatrzył i przygotowywał 50 projektów dotyczących inwestycji  
o łącznej wartości 1.211.226,5 tys. zł brutto, z czego trzy projekty (tj.: przebudowę stadionu miejskiego, budowę 
hali sportowo-widowiskowej oraz budowę parkingów alternatywnych dla strefy płatnego parkowania na terenie 
Olsztyna) o łącznej wartości 349.406,9 tys. zł brutto przewidziano do realizacji w formule PPP.  
Postępowanie w przedmiocie wyłonienia wykonawcy ogłoszono w przypadku 48 projektów inwestycyjnych  
(o wartości 937.947,6 tys. zł brutto), w tym jednego (przebudowę stadionu miejskiego) w formule PPP. 
Umowy z wykonawcami zawarto w przypadku 47 projektów inwestycyjnych (o wartości 861.819,6 tys. zł brutto), 
natomiast postępowanie w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w formule PPP dla przebudowy stadionu 
miejskiego odwołano. 

2.  W badanym okresie Urząd był należycie przygotowany organizacyjnie do realizacji inwestycji w formule 
PPP. Na podstawie regulaminów organizacyjnych Urzędu, wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta 
Olsztyna, realizację zadań w oparciu o ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym3 
(„ustawa o PPP”) powierzono Wydziałowi Inwestycji Miejskich, w którym wyodrębniono Referat ds. projektów 
PPP. Pracownikom ww. Referatu, zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach ds. projektów PPP, koncesji na 

                                                           
1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. 
2 W dniu 2 czerwca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o NIK, wprowadzona ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r.   
o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.), jednakże na mocy art. 2 ustawy nowelizującej, do 
postępowań niezakończonych sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego do dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 
3 Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm. 
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roboty budowlane i usługi, na podstawie zakresów obowiązków, powierzono m.in. czynności dotyczące 
przygotowania inwestycji zgodnie z ustawą o PPP oraz ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi4. Pracownikom tym oraz Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich zapewniono 
przeszkolenie w zakresie tematyki PPP poprzez uczestnictwo w czterech szkoleniach, dwóch seminariach  
i jednej konferencji, których łączny koszt wyniósł 1,8 tys. zł; 
W celu przeprowadzenia procesów inwestycyjnych w formule PPP, Prezydent Olsztyna m.in. powołał zespoły ds.: 
przebudowy stadionu miejskiego oraz budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie.  
Według wyjaśnień Pana Prezydenta w przypadku inwestycji obejmującej budowę parkingów alternatywnych dla 
strefy płatnego parkowania powołanie takiego zespołu nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miasta 
„Zrównoważonego planu rozwoju Śródmieścia  Olsztyna”. 

3. Realizację ww. inwestycji, planowanych do wykonania w systemie PPP, ujęto w różnych dokumentach 
strategicznych Gminy, tj.: „Strategii Rozwoju Olsztyna na lata 2006-2020”, wieloletnich planach inwestycyjnych na 
lata 2011-2014 oraz na lata 2012-2015, a także w „Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 
2011-2021”. W ramach przygotowania inwestycji przewidzianych do realizacji w systemie PPP Gmina m.in.: 

• prowadziła konsultacje społeczne w ramach: spotkań z mieszkańcami Olsztyna, przedstawicielami 
organizacji i klubów sportowych oraz na „Platformie konsultacji społecznych”, tj. na stronie internetowej 
Urzędu; 

• zleciła wykonanie opracowań dotyczących przebudowy stadionu miejskiego oraz budowy hali sportowo-
widowiskowej, które obejmowały m.in.:  

- programy funkcjonalno-użytkowe, badania geologiczne i opinie geotechniczne posadowienia obiektów; 
- analizy przedrealizacyjne dotyczące: otoczenia rynkowego, potencjalnych ryzyk, identyfikacji potrzeb, 

rekomendacji w zakresie: rozmiarów inwestycji i ich lokalizacji; 
- doradztwo PPP dotyczące: wykonania analiz i rekomendacji wariantów prawnych realizacji inwestycji i ich 

finansowania (tj. dla stadionu rekomendowano system PPP w trybie ustawy o koncesji, a dla hali na 
podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5 - „ustawa Pzp”). Doradztwo to 
obejmowało także przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o wybór partnera prywatnego dla 
budowy stadionu miejskiego; 

• zleciła wykonanie analiz przedwykonawczych budowy parkingów alternatywnych (obejmujących m.in. 
analizę: potrzeb, finansową i techniczną - dostępności terenu oraz rekomendację w zakresie lokalizacji); 

• podjęła działania w celu ustalenia interesariuszy i rozpropagowania przedsięwzięć (tj. przekazano 
memorandum informacyjne oraz zorganizowano spotkania z potencjalnymi partnerami prywatnymi dla 
przebudowy stadionu miejskiego, a informacje o dwóch pozostałych planowanych przedsięwzięciach PPP 
zamieszczono na stronie internetowej „www.PPPortal.pl”).  

Na przygotowanie ww. trzech inwestycji, do dnia zakończenia kontroli NIK, Gmina wydatkowała 955,5 tys. zł,  
w tym 434,0 tys. zł za opracowania i usługi doradztwa PPP, przy czym środki na te wydatki zostały uprzednio 
zabezpieczone w budżetach Gminy obowiązujących w latach 2009-2012. 

4. Kontrola ośmiu zamówień publicznych obejmujących usługi doradztwa w zakresie PPP dla inwestycji 
przebudowy stadionu miejskiego oraz hali sportowo-widowiskowej wykazała, że w przypadku:  

- trzech zamówień o wartościach szacunkowych powyżej 14 tys. euro, wyboru wykonawców usług dokonano 
zgodnie z zasadami przewidzianymi ustawą Pzp (jeden przetarg nieograniczony i dwa zamówienia z wolnej 
ręki) i zawarto z nimi stosowne umowy, 

- pozostałych pięciu zamówień (o wartościach poniżej ww. kwoty) – wybór nastąpił na zasadach określonych 
wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Urzędzie. 

5. Na podstawie rekomendacji firmy doradczej Gmina z zastosowaniem trybu ustawy o koncesji podjęła próbę 
wyłonienia partnera prywatnego dla inwestycji przebudowy stadionu miejskiego. Wybrany wariant realizacji 
przedsięwzięcia zakładał m.in., że koncesjonariusz zaprojektuje i wybuduje na gruncie Gminy stadion na  
10-12 tys. miejsc siedzących oraz galerię handlowo-usługową i parking, a następnie będzie zarządzał tymi 
obiektami i je utrzymywał, udostępniając Gminie infrastrukturę sportową. 

                                                           
4 Dz. U. Nr 19, poz. 101 ze zm. 
5 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 
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Pomimo przeprowadzenia postępowania w okresie od czerwca 2010 r. do lutego 2012 r. zgodnie z wymogami 
ustawy o koncesji oraz wydłużenia terminu składania ofert z 15 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., żaden  
z trzech zaproszonych kandydatów nie złożył oferty, wobec czego postępowanie na podstawie art. 19 ust. 1 ww. 
ustawy zostało odwołane.  
Z informacji uzyskanych w toku kontroli NIK wynikało, że do niezłożenia przez kandydatów ofert przyczyniły się 
m.in.: krótki termin składania ofert, brak doświadczenia kandydata w zarządzaniu obiektami sportowymi 
uniemożliwiający skalkulowanie ryzyka, a także ryzyko realizacji konkurencyjnych obiektów handlowych na 
terenie Gminy. Według wyjaśnień Pana Prezydenta przygotowaniu ofert służył cały (ponad roczny) okres 
negocjacji, zaś termin wyznaczony na ich złożenie, podobnie  jak w przypadku postępowań PPP prowadzonych 
w innych miastach (np. Sopot, Katowice, Warszawa), wynosił około dwóch miesięcy.  

Gmina zrezygnowała z przeprowadzenia kolejnego postępowania na wybór partnera prywatnego dla przebudowy 
stadionu miejskiego w Olsztynie. Rada Miasta Olsztyna w dniu 28 marca 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki Gminy („Olsztyńskie Centrum Sportu” Sp. z o.o.),  
której celem będzie m.in. realizacja inwestycji infrastruktury sportowej, w tym ww. inwestycji.  
Według opracowanego na zlecenie Gminy w marcu 2012 r. „Biznesplanu funkcjonowania Spółki w celu realizacji 
inwestycji stadionu miejskiego w Olsztynie”  sfinansowanie budowy stadionu (na 9 tys. miejsc) ma nastąpić 
głównie ze środków uzyskanych ze sprzedaży na cele komercyjne części nieruchomości, którą Gmina wniesie 
jako aport do spółki. 
Za rezygnacją z wariantu realizacji inwestycji w systemie PPP, jak wynikało z treści wyjaśnień Pana Prezydenta, 
przemawiały czasochłonność i koszty procedury wyboru partnera prywatnego oraz brak gwarancji osiągnięcia 
celu tego postępowania. 

 Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, wymagających podjęcia działań przez 
Gminę, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej 
Izby Kontroli w Olsztynie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 

             Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


