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Zdjęcie na okładce:
Materiały kontrolne NIK

Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć
Stadion
Spółka
Zamawiający
EURO 2012

stadion miejski we Wrocławiu
Wrocław 2012 Spółka z o.o.
Gmina Wrocław i Wrocław 2012 Spółka z o.o.
Finałowy Turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012

UEFA

Unia Europejskich Związków Piłkarskich (Union of European Football
Associations)

PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Konsorcjum Max Bögl
lub Generalny Wykonawca
Konsorcjum Mostostal

ustawa PZP
Prawo budowlane
O.W.U.

WZM, WDP, PRD

Konsorcjum Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co.KG
i Max Bögl Polska Sp. z o.o.
Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax S.A.,
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2
„WROBIS” S.A., Modern Construction Design Sp. z o.o.
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
ogólne warunki umowy, stanowiące integralną część umowy
z 16 stycznia 2010 r., zawartej między Zamawiającymi a Konsorcjum
Max Bögl na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem
projektów wykonawczych
przekazane wykonawcom procedury dotyczące odpowiednio:
zgłaszania przez wykonawców wniosków o zmiany przedmiotu robót
(WZM), wytycznych do projektowania (WDP) oraz rozliczania dostaw
materiałów (PRD)

W P R OWADZEN I E
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadnieniem jej podjęcia
były interpelacje poselskie, publikacje prasowe i doniesienia telewizyjne, a nadto skargi mieszkańców
Wrocławia, wskazujące na potrzebę dokonania przez NIK wiarygodnej analizy oraz oceny budowy
Stadionu i jego wykorzystania. O zbadanie finansowania, organizacji i sposobu rozliczenia dwóch
imprez przeprowadzonych na Stadionie po zakończeniu turnieju piłkarskiego EURO 2012 zwrócił się
również do NIK Prezydent Wrocławia.
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej uważane są za trzecie największe sportowe wydarzenie na świecie,
po igrzyskach olimpijskich oraz mistrzostwach świata w piłce nożnej. W dniu 18 kwietnia 2007 r.
Komitet Wykonawczy UEFA podjął decyzję o przyznaniu Polsce i Ukrainie prawa organizacji EURO
2012, przyjmując ofertę złożoną wspólnie przez Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) oraz Federację
Piłkarską Ukrainy (FPU). W dniu 2 maja 2007 r., między UEFA a PZPN i FPU została zawarta umowa
w sprawie organizacji EURO 2012. W umowie określono wymagania względem organizatorów,
dotyczące zorganizowania EURO 2012 zgodnie z oświadczeniami, zobowiązaniami i gwarancjami
władz państwowych oraz samorządowych, popierających ofertę PZPN m.in. w zakresie budowy
odpowiednich stadionów piłkarskich.
W organizację EURO 2012, w tym budowę Stadionu, zaangażowano środki finansowe m.in. budżetu
Gminy Wrocław, jak i budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach wieloletniego programu
pn. „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”.
W grudniu 2007 r., dla przygotowania, koordynowania i nadzorowania budowy Stadionu, została
utworzona jednoosobowa spółka Gminy Wrocław – Wrocław 2012 Sp. z o.o. W grudniu 2009 r.
Prezydent Wrocławia powierzył Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Wrocławia funkcję Pełnomocnika ds. EURO 2012. Pełnomocnik działał do dnia 31 lipca 2012 r.
Stadion znajduje się w dzielnicy Fabryczna na terenie administracyjnie należącym do osiedla
Pilczyce, między ul. Lotniczą, Królewiecką i aleją Śląską. W pobliżu przebiega Autostradowa
Obwodnica Wrocławia oraz miejski odcinek drogi krajowej w kierunku Lubina, Legnicy
i Głogowa, co umożliwia swobodny dojazd do Stadionu zarówno z centrum Wrocławia (7–8 km),
lotniska (ok. 7 km), jak i spoza Miasta.
W niniejszej informacji wykorzystano wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę
Kontroli w latach 2008–2012 w ramach ogólnopolskich przygotowań do organizacji Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (kontrole nr: P/08/175; P/09/073; P/10/072 oraz P/11/074).
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założenia kontroli
Cel główny kontroli
Głównym celem kontroli było dokonanie oceny realizacji i wykorzystania Stadionu do czasu
zakończenia kontroli.
Cele szczegółowe kontroli
 Ocena przygotowania budowy Stadionu pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym.
 Ocena przebiegu, jakości i rozliczenia robót oraz innych prac związanych z budową Stadionu.
 Ocena sposobu zagospodarowania Stadionu oraz działań podejmowanych dla zapewnienia
jego samofinansowania.
Prowadząc badania kontrolne NIK miała także na uwadze ewentualne mechanizmy korupcjogenne
(ryzyka powstania zjawisk korupcyjnych) w procesie przygotowania, budowy i wykorzystania
Stadionu.
Zakres podmiotowy kontroli
Kontrola została przeprowadzona w dwóch jednostkach:
1.	Urzędzie Miejskim Wrocławia,
2.	Wrocław 2012 Sp. z o.o. (jednoosobowej spółce Gminy Wrocław).
Podstawa prawna, kryteria kontroli i zakres przedmiotowy kontroli
Kontrolę przeprowadziła w okresie od 10 czerwca 2013 r. do 6 maja 2014 r. Delegatura NIK
we Wrocławiu na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1
z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności i rzetelności.
Okres objęty kontrolą
Od rozpoczęcia przygotowań do budowy Stadionu w 2007 r. do czasu zakończenia kontroli
w maju 2014 r.

1

6

Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.

2

Po dsum owan i e w y n i ków ko n t r o li

2.1 	Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Zarówno Prezydent, jako organ wykonawczy Gminy Wrocław oraz kierownik Urzędu
Miejskiego Wrocławia, jak również Zarząd Spółki, realizowali działania służące przygotowaniu,
koordynowaniu i nadzorowaniu budowy Stadionu oraz sposobu jego zagospodarowania.
Organizacja EURO 2012 i związana z tym budowa Stadionu była jednym z najważniejszych,
a zarazem najbardziej kosztownych przedsięwzięć, realizowanych w ostatnich latach
przez Gminę Wrocław.
Stadion został wybudowany w stopniu i terminie umożliwiającym organizację EURO 2012,
jednak z uwagi na skalę, wagę i charakter stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba
Kontroli ocenia negatywnie działania Prezydenta Wrocławia, jak również Zarządu Spółki
w zakresie przygotowania budowy pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym,
przebiegu, jakości i rozliczenia robót oraz innych prac związanych z budową Stadionu
oraz sposobu jego zagospodarowania.

2.2 	Uzasadnienie oceny
Działania Prezydenta Wrocławia oraz podległych mu pracowników Urzędu Miejskiego,
jak również Zarządu Spółki umożliwiły, co prawda, zorganizowanie na Stadionie meczów
EURO 2012, niemniej jednak w obszarze poddanym kontroli Najwyższa Izba Kontroli
stwierdziła wiele istotnych nieprawidłowości, polegających na niedopełnieniu obowiązków,
w tym wynikających z przepisów prawa. Niektóre działania podejmowane przez pracowników
skontrolowanych podmiotów były niezgodne z zasadami należytego zarządzania finansami.
Do nieprawidłowości zidentyfikowanych przez NIK zaliczyć należy w szczególności:
W obszarze przygotowania budowy Stadionu pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym:
[1] Zaniżenie o 51.090 tys. zł wartości aportu – wniesionego przez Gminę Wrocław do Spółki
w dniu 23 sierpnia 2011 r. w postaci udziału 40/100 części w prawie własności nieruchomości
wraz z rozpoczętą budową Stadionu. Wpłynęło to na wysokość odprowadzonego przez Gminę
Wrocław do budżetu państwa podatku od towarów i usług (VAT) za sierpień 2011 r., który był
w konsekwencji niższy o 11.750,7 tys. zł [str. 16–18 Informacji].
[2] Pominięcie w odebranej przez Spółkę dokumentacji projektowej obowiązku wykonania
drenażu zabezpieczającego Stadion przed wysokim stanem wód gruntowych co skutkowało
niezrealizowaniem tego drenażu w toku realizacji inwestycji, pomimo zaleceń określonych
w tym zakresie w dokumentacji hydrogeologicznej. W konsekwencji w kanale technologicznym,
komorze wodomierzowej i niektórych pomieszczeniach, w tym w stacjach transformatorowych
i serwerowni, zalega woda lub występują zawilgocenia. W ocenie NIK może to negatywnie
oddziaływać na zainstalowane tam urządzenia [str. 14 Informacji].
[3] Dokonanie w dniu 30 czerwca 2008 r., tj. dniu wyznaczonym na zakończenie prac nad zasadniczą
częścią projektu budowlanego Stadionu, zmiany koncepcji realizacji inwestycji poprzez rezygnację
z wykonywania robót budowlanych w oparciu o pełną dokumentację projektową i przejście
na system wykonywania robót wraz z projektami wykonawczymi, co miało negatywny wpływ
na późniejszy proces inwestycyjny, tak pod względem organizacyjnym, jak i ekonomicznym
[str. 13–14 Informacji].
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W obszarze przebiegu, jakości i rozliczenia robót oraz innych prac związanych z budową
Stadionu:
[4] Nadpłacenie Konsorcjum Max Bögl, w stosunku do niekwestionowanych przez Spółkę
zobowiązań wynikających z umów zawartych z tym Wykonawcą, kwoty 76.554,8 tys. zł,
co było przede wszystkim konsekwencją podpisania w dniu 29 lipca 2011 r. aneksu nr 3 do umowy
z 16 stycznia 2010 r. oraz przyjętej w tej umowie zasady dokonywania płatności przejściowych
na podstawie szacowanych wartości robót w protokołach zaawansowania robót, bez dokonania
ich odbioru.
Aneksem nr 3 do umowy z Konsorcjum Max Bögl, podpisanym w dniu 29 lipca 2011 r., zmieniono
zasadę (określoną w pkt 19.10 O.W.U.), że wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć
90% całkowitego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, oraz że faktura końcowa na pozostałe
10% wynagrodzenia mogła zostać wystawiona dopiero po dokonaniu odbioru końcowego
przedmiotu umowy [str. 25–28 Informacji].
[5] Niezgodne z prawem wydatkowanie 50.311,4 tys. zł w związku z naruszeniem przepisów
ustawy PZP w sześciu z dziesięciu objętych kontrolą zamówień na roboty, dostawy i usługi związane
z budową Stadionu, udzielonych innym niż Konsorcjum Max Bögl wykonawcom lub dostawcom,
z czego w pięciu przypadkach stwierdzone nieprawidłowości wpłynęły na wynik postępowania
(wybór wykonawcy lub dostawcy) [str. 22 Informacji].
[6] Niegospodarne wydatkowanie kwoty 24.680,7 tys. zł w wyniku realizacji porozumienia,
zawartego w dniu 21 kwietnia 2011 r. przez Spółkę i Gminę Wrocław z Konsorcjum Max Bögl,
a dotyczącego tzw. prac optymalizacyjnych. Wypłata w powyższej kwocie dodatkowego
wynagrodzenia Konsorcjum Max Bögl pozostawała w sprzeczności z warunkami określonymi
w pkt 4.4 O.W.U., będącymi integralną częścią umowy z dnia 16 stycznia 2010 r. na kontynuowanie
przez to Konsorcjum budowy Stadionu miejskiego we Wrocławiu [str. 24–25 Informacji].
[7] Wydatkowanie kwoty 5.087,3 tys. zł (z VAT) w wyniku udzielenia z wolnej ręki Konsorcjum
Max Bögl zamówienia na niemające uzasadnienia w bilansie energetycznym zmiany w systemie
zasilania Stadionu, polegające w szczególności na: zwiększeniu z pięciu do dziewięciu liczby
transformatorów, wykonaniu układu automatyki samoczynnego przełączania rezerwy po stronie
SN2 20 kV i układu równoległej pracy agregatów z siecią energetyczną oraz zwiększeniu mocy
agregatów prądotwórczych. Powołany przez NIK biegły stwierdził, że wykonanie zmian w systemie
zasilania w energię elektryczną, w stosunku do systemu przewidzianego w projekcie przetargowym,
uzasadniało zwiększenie wynagrodzenia co najwyżej o 2.823,1 tys. zł (z VAT). Zatem wynagrodzenie
wykonawcy wypłacone z tytułu zmian w systemie zasilania w energię elektryczną zostało
zawyżone o nie mniej niż 2.264,2 tys. zł (z VAT), co należy uznać za działanie niegospodarne
[str. 19 Informacji].
[8] Niezwrócenie na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki części środków z tytułu kar
umownych na kwotę co najmniej 2.714 tys. zł, tj. dochodu od dofinansowania uzyskanego
na podstawie umowy dotacji na budowę Stadionu, co było niezgodne z § 3 ust. 9 umowy dotacji
[str. 28 Informacji].
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Sieć średniego napięcia (SN) sieć elektroenergetyczna zasilana napięciem średnim (o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV i niższym niż 110 kV).
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[9] Przekazanie Generalnemu Wykonawcy (w ramach realizacji dostaw inwestorskich3) z uchybieniem
zasady gospodarności różnego rodzaju kabli i przewodów energetycznych o sumarycznej długości
przekraczającej o co najmniej 221 km długość kabli i przewodów wbudowanych na Stadionie.
Łączna wartość tych niezabudowanych kabli i przewodów została oszacowana przez Spółkę
na 1.605,2 tys. zł (z VAT) [str. 15 Informacji].
[10] Nieujęcie w księgach rachunkowych Urzędu Miejskiego Wrocławia i niewykazywanie
przez ponad 45 miesięcy w sprawozdaniach budżetowych Gminy Wrocław należności od Konsorcjum
Max Bögl w kwocie 1.916,9 tys. zł z tytułu sprzedaży w dniu 18 lutego 2010 r. elementów
infrastruktury technicznej, znajdującej się na terenie budowy Stadionu, co skutkowało zapłatą
w dniu 31 stycznia 2014 r. podatku od towarów i usług w kwocie 345,7 tys. zł wraz z odsetkami
od zaległości podatkowej w wysokości 118,6 tys. zł [str. 29 Informacji].
[11] Dopuszczenie do wykonania niektórych robót budowlanych4 w sposób odbiegający
od określonego w dokumentacji projektowej i bez odpowiedniego, przewidzianego umową
z Konsorcjum Max Bögl, obniżenia wynagrodzenia wypłacanego temu Wykonawcy, co było działaniem
niegospodarnym [str. 20 Informacji].
W obszarze sposobu zagospodarowania Stadionu oraz działań podejmowanych
dla zapewnienia jego samofinansowania:
[12] Naruszenie przez Spółkę przepisów ustawy PZP przy dokonywaniu wydatków na organizację
w 2012 r. dwóch imprez masowych. Wyboru wykonawcy usług łącznie za 21.440,1 tys. zł (z VAT)
dokonano m.in. z naruszeniem zasad zachowania uczciwej konkurencji i w trybie zamówienia
z wolnej ręki, mimo braku okoliczności do zastosowania takiego trybu. Z kolei w maju 2010 r.,
udzielając wspólnie zamówienia publicznego na produkcję i koprodukcję materiałów
programowych przeznaczonych do emisji na portalu internetowym poświęconym tematyce
EURO 2012 r. o wartości 3.313,0 tys. zł (z VAT), Gmina i Spółka w ogóle nie zastosowały ustawy PZP,
w sposób nieuprawniony korzystając ze zwolnienia stosowania przepisów PZP, o którym
mowa w art. 4 pkt 3 lit. g tej ustawy. Wskutek stwierdzonej nieprawidłowości zamawiający
wydatkowali niezgodnie z prawem środki w łącznej kwocie 2.574,7 tys. zł brutto (1.520,3 tys. zł
– Gmina; 1.054,4 tys. zł – Spółka). W związku z nienależytą realizacją zawartych umów nie osiągnięto
oczekiwanych wpływów, w wyniku czego utracono planowane przychody (m.in. ze sprzedaży
biletów, reklam, działalności portalu internetowego) w łącznej kwocie co najmniej 19.916,3 tys. zł
[str. 32–36 Informacji].
[13] Przyjęcie przez Gminę Wrocław zobowiązania (w porozumieniu zawartym w dniu
10 października 2013 r.) do pokrycia w terminie do 30 listopada 2014 r. nakładów w kwocie
18.104,0 tys. zł (bez VAT) poniesionych na przygotowanie nieruchomości pod budowę Centrum
Handlowo-Usługowego połączonego funkcjonalnie ze Stadionem przez użytkownika tych
nieruchomości, mimo że w świetle zawartej przez Gminę umowy użytkowania nakłady powinny
obciążać użytkownika, a nie Gminę [str. 36–38 Informacji].
3
4

Dostawy wyłączone z kontraktów z generalnymi wykonawcami, realizowane przez Spółkę w wyniku oddzielnych zamówień.
Dotyczących m.in. rodzaju wbudowanego materiału izolacyjnego, okładzin w toaletach publicznych z płytek na żywicę
epoksydową, elewacji budynków satelitarnych Stadionu polegających na zastąpieniu szkła giętego elewacją odcinkową
ze szkłem płaskim, elewacji wykonanej z blachy aluminiowej elewacją wykonaną w technologii lekko-mokrej, systemu
odwodnienia parkingów pod esplanadą i Stadionem oraz parkingu wielopoziomowego, wykonania zieleni, nawierzchni
parkingu pod koroną Stadionu, rodzaju blachy zastosowanej do wykonania pokrycia dachowego, niewykonania pomostu
technicznego pod dachem Stadionu (za wyjątkiem dwóch fragmentów stanowiących dojścia do telebimów).
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[14] Zlecanie przez Spółkę usług z zakresu obsługi prawnej w sposób niegospodarny i powyżej
możliwości ich sfinansowania. Mimo zawartych z dwoma adwokatami umów na pełną obsługę
prawną, od połowy 2008 r. Spółka dodatkowo zlecała innym podmiotom obsługę prawną,
łącznie za 6.122,5 tys. zł [str. 38–39 Informacji].
[15] Zorganizowanie na Stadionie w 2012 r., w okresie w którym Spółka nie posiadała ważnego
pozwolenia na jego użytkowanie, dwóch imprez masowych, w których uczestniczyło w sumie
27,8 tys. osób. Było to niezgodne z art. 55 Prawa budowlanego [str. 31–32 Informacji].

2.3 	Uwagi końcowe i wnioski
Ze względu na sformułowanie wniosków pokontrolnych w wystąpieniach pokontrolnych
przekazanych kierownikom jednostek kontrolowanych (przedstawionych w rozdziale 4.2.
„Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli”), Najwyższa Izba Kontroli
odstąpiła od formułowania dodatkowych wniosków pokontrolnych, z uwagi na jednostkowy
charakter skontrolowanego przedsięwzięcia.
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3.1 	Uwarunkowania prawno-organizacyjne i ekonomiczne
Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady przygotowania do EURO 2012, była ustawa
z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 5 (dalej: ustawa o EURO 2012).
W ustawie tej zawarto m.in. delegację ustawową dla Rady Ministrów do określenia wykazu
przedsięwzięć EURO 2012, realizowanych na specjalnych zasadach. Wydane na podstawie tej
delegacji rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października 2007 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć
EURO 2012 6, oraz zastępujące je rozporządzenie Rady Ministrów z 29 grudnia 2009 r.7 w tej samej
sprawie, obejmowało m.in. budowę Stadionu.
Z punktu widzenia przedmiotu objętego kontrolą, przywołać należy również przepisy art. 7 ust. 6
ustawy o EURO 2012, upoważniające miasta gospodarzy EURO 2012, w tym Wrocław, do tworzenia
spółek celowych dla przygotowania i wykonania przedsięwzięć pod kątem turnieju EURO 2012.
Stosownie do obowiązujących do końca 2012 r. przepisów art. 10 ustawy o EURO 2012, utworzona
spółka nie mogła prowadzić działalności niezwiązanej z realizacją przedsięwzięć EURO 2012,
powierzonych takiej spółce w umowie zawartej z prezydentem miasta.
Przedmiot działalności spółki celowej, określony został w art. 13 ustawy o EURO8 i dotyczył m.in.:
przygotowywania lub wykonywania przedsięwzięć EURO 2012, albo koordynowanie i kontrola
takich przedsięwzięć oraz innych przygotowań do EURO 2012. W szczególności przedmiotem
ich działalności mogło być zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, a ponadto:
 pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie
decyzji: o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę
oraz innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania
lub wykonania przedsięwzięć EURO 2012;
 występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, oraz uczestniczenie
w odpowiednich postępowaniach;
 nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego, niezbędnych do przygotowania i wykonania przedsięwzięć EURO 2012
oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych
postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
 dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub wykonania
przedsięwzięć EURO 2012;
 zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane,
niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć EURO 2012;
 wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub wykonaniem
przedsięwzięć EURO 2012, wynikających z odrębnych przepisów albo z umowy z prezydentem
miasta;
 wykonywanie zadań inwestora.
5
6
7
8

Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.; ustawa weszła w życie z dniem 21 września 2007 r.
Dz. U. Nr 192, poz. 1385 ze zm.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1345.
Przywołany art. 13 ustawy został z dniem 21 maja 2009 r. znowelizowany, m.in. dodano ust. 3-5 prezentujące przedmiot
działalności spółek celowych (ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Dz. U. Nr 68, poz. 575).
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Podstawowe zasady dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów
budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach określa
Prawo budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę (art. 28 ust. 1).
Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy PZP zlecenie przez jednostkę sektora finansów publicznych
lub spółkę komunalną zaprojektowania lub wykonania robót budowlanych wymaga przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie i na zasadach
określonych w tej ustawie.
Sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa do końca 2009 r. regulowały przepisy
art. 113–116 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych9, a od 2010 r. art. 132–134 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych10. Szczegółowy natomiast sposób i tryb finansowania
inwestycji z budżetu państwa uregulowane zostały w rozporządzeniach Rady Ministrów:
 z dnia 3 lipca 2006 r.11 (obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.),
 z dnia 2 grudnia 2010 r.12 (obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.).
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas imprez masowych (w tym sportowych) zostały
uregulowane w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych13, która weszła
w życie w dniu 1 sierpnia 2009 r.14 W ustawie tej określono zasady postępowania konieczne
do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych,
zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, zasady gromadzenia
i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, zasady odpowiedzialności
organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.
Wrocław jest gminą, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym15,
wykonującą również zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym16. Do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ustawy o samorządzie gminnym).
W zakresie finansowania przedsięwzięć EURO 2012 przez jednostki samorządu terytorialnego
zastosowanie miały, obok powołanych ustaw o finansach publicznych, również przepisy ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego17.
W spółkach komunalnych szczególną rolę spełnia zgromadzenie wspólników, (którego funkcję pełni
wójt, burmistrz, prezydent miasta – zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej18). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma w jednoosobowych spółkach gmin realny
9
10
11
12
13
14

12

15
16
17
18

Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.
Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.
Dz. U. Nr 120, poz. 831.
Dz. U. Nr 238, poz. 1579.
Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.; poprzednio obowiązywała ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.).
Art. 13 ust. 1 ustawy – w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami ligi zawodowej
– wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.
Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.
Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.
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wpływ na ich funkcjonowanie. Zgodnie z § 1 art. 212 Kodeksu spółek handlowych19 wspólnikowi służy
prawo kontroli spółki. W tym celu wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty
spółki, sporządzać bilans dla swego użytku, lub żądać wyjaśnień od zarządu.
Zgodnie z § 4 zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 2077/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
jednolitych zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego wobec spółek prawa handlowego
z udziałem Gminy Wrocław, nadzór nad spółkami sprawuje Prezydent przy pomocy Biura Nadzoru
Właścicielskiego.
Organizacja Euro 2012 była dla polskich władz państwowych i samorządowych przedsięwzięciem
pionierskim, o niespotykanej dotąd skali przygotowań i stopniu ich skomplikowania. Harmonogram
przygotowań do tej imprezy, w tym budowy Stadionu, był napięty. Tym samym wiele decyzji
związanych z budową podejmowanych było pod presją czasu. Nie zwalniało to jednak inwestorów
z przestrzegania obowiązującego prawa.
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności przedstawiono w załączniku nr 5.

3.2 Istotne ustalenia kontroli
3.2.1. Przygotowanie budowy Stadionu pod względem dokumentacyjno-organizacyjnym
W ocenie NIK, budowa Stadionu nie została poprawnie przygotowana.
1. Terminy wykonania projektów budowlanych zostały pierwotnie uzgodnione w umowie
jaką Gmina Wrocław zawarła z Projektantem Stadionu w dniu 6 grudnia 2007 r. o świadczenie
architektonicznych i inżynierskich usług projektowych, celem wykonania na jej podstawie robót
budowlanych przez wykonawcę Stadionu. Po powierzeniu Spółce przygotowania budowy,
nastąpiła zmiana koncepcji realizacji inwestycji, wyrażona 30 czerwca 2008 r. w aneksie do umowy
z Projektantem Stadionu, przewidująca powierzenie przygotowania projektów wykonawczych
wykonawcy robót budowlanych, a tym samym zwolnienie z tego obowiązku Projektanta. Zmiana
koncepcji nie przyczyniła się do przyśpieszenia procesu inwestycyjnego, czym uzasadniano
jej dokonanie. W ocenie NIK była również nietrafna pod względem ekonomicznym. W zastosowanym
trybie zamówienia – czyli przetargu ograniczonym, wzmiankowana zmiana umożliwiła
zaproszenie w dniu 31 października 2008 r. do złożenia ofert wykonawców ubiegających się
o doprojektowanie i wybudowanie Stadionu. W pierwotnej koncepcji powierzenia wykonania robót
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu terminów ustalonych
w harmonogramie załączonym do ww. umowy z Projektantem Stadionu, czynność taka byłaby
możliwa (po otrzymaniu projektu wykonawczego) nie wcześniej niż w końcu listopada 2008 r.,
a zatem co najmniej miesiąc później. Oznacza to, że wykonawca taki zostałby wyłoniony również
później niż w formule doprojektowania i wykonania robót budowlanych. Jednakże wykonawca
dysponując pełną dokumentacją projektową mógłby przystąpić do wykonywania robót budowlanych,
podczas gdy wyłoniony wykonawca w zmienionej formule realizacji inwestycji zmuszony
był do rozpoczęcia wykonywania umowy od prac projektowych.
Powierzenie odrębnym podmiotom wykonania projektu budowlanego (Projektant Stadionu)
i projektów wykonawczych (wykonawcy) rodziło konieczność uzgadniania dokumentacji
wykonawczej w zakresie jej zgodności, przede wszystkim, z projektem budowlanym. Także w aspekcie
respektowania praw autorskich projektanta. W wyniku tego Spółka zmuszona była do:
19 Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.
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−− zawarcia dodatkowej umowy na sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania przez
wykonawcę projektów wykonawczych i robót budowlanych z dokumentacji projektowej 20,
tak by projekty te pozwalały na pełne odzwierciedlenie idei twórczych zawartych w dokumentacji
projektowej Projektanta Stadionu oraz unikatowego charakteru inwestycji, z uwzględnieniem
standardów jakościowych i technicznych,
−− utrzymywania funkcjonującego w strukturach Spółki Działu Architektonicznego, zajmującego się
przede wszystkim prowadzeniem spraw związanych z nadzorem prac projektowych i uzgadnianiem
dokumentacji związanej z tą budową.
W wyniku zwolnienia Projektanta Stadionu z wykonania projektu wykonawczego obniżono
jego – ustalone w umowie z dnia 6 grudnia 2007 r. – wynagrodzenie o 7.564,0 tys. zł (z VAT).
Jednakże wykonawcy robót budowlanych, na których przeniesiono obowiązek wykonania tych
projektów uwzględnili z tego tytułu znacznie wyższe kwoty. I tak, wynagrodzenie wykonawców
za zrealizowanie przedmiotu umowy uwzględniało wykonanie projektów wykonawczych wycenione
w przypadku Konsorcjum Mostostal na 13.799,1 tys. zł (z VAT), a w przypadku Konsorcjum Max Bögl
na kontynuowanie tych projektów, na 22.593,0 tys. zł (z VAT).
2. Pomimo, że z dokumentacji hydrogeologicznej 21 terenu budowy Stadionu (zleconej
przez Projektanta Stadionu specjalistycznej firmie) wynikała potrzeba wykonania drenażu poziomego,
w dokumentacji przetargowej na budowę Stadionu, uwzględniono jedynie wykonanie projektu
takiego drenażu. Nie było to jednoznaczne z obowiązkiem wykonania w ramach zawartych umów
z generalnymi wykonawcami drenażu stabilizującego poziom wody gruntowej podczas
eksploatacji obiektu.
W wyniku nierzetelności działań w zakresie nadzoru nad przebiegiem robót budowlanych,
do zakończenia kontroli nie wykonano zarówno projektu drenażu jak i robót polegających
na zabezpieczeniu Stadionu przed wysokim stanem wód gruntowych22. W dzienniku budowy
nie dokonano wpisów, które potwierdzałyby żądanie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego
wykonania ww. drenażu. Spółka zatwierdzała natomiast projekty wykonawcze poszczególnych
obiektów Stadionu, bez wcześniejszego zaprojektowania i wykonania drenażu.
3. Po zasygnalizowanej zmianie koncepcji realizacji Stadionu błędnym rozwiązaniem, w ocenie NIK,
było wyłączenie zakupu kabli i przewodów z kontraktów z generalnymi wykonawcami i objęcie ich
tzw. dostawami inwestorskimi. Rezygnacja z wykonania projektów wykonawczych przed rozpoczęciem
robót budowlanych, a wykonywanie ich w czasie realizacji robót, w praktyce uniemożliwiła
dokonanie przez Spółkę rzetelnego zamówienia kabli i przewodów w ramach dostaw inwestorskich.
20 Zgodnie z umową z dnia 30 czerwca 2008 r., dokumentacja projektowa oznaczała dokumenty przygotowane
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przez Projektanta Stadionu dla inwestycji, obejmujące: projekt budowlany, program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowaną w zakresie i formie niezbędnej
do przeprowadzenia postępowania przetargowego, wykonania projektów wykonawczych przez Generalnego Wykonawcę
oraz realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę.
21 W dokumentacji tej podkreślono, że dla zapewnienia stałego obniżenia wysokiego poziomu wód gruntowych,
a także ograniczenia wpływu wahań zwierciadła wody gruntowej na obiekty budowlane, zaleca się wykonanie:
[1] ciągu drenarskiego otaczającego teren inwestycji od strony napływających wód podziemnych od strony zachodniej;
[2] ciągów drenarskich na terenie inwestycji o przebiegu równoleżnikowym; [3] drenażu wokół płyty fundamentowej
ringu betonowego Stadionu, ułatwiającego spływ wód podziemnych i powierzchniowych do rzeki Ślęzy. Według autora
tej dokumentacji, w przypadku wykonania takich robót, woda gruntowa nie powinna zagrażać inwestycji w czasie
jej realizacji, ani w okresie użytkowania.
22 Z tego tytułu w zawezwaniu do próby ugodowej z dnia 31 października 2013 r. Spółka i Gmina Wrocław zażądały zapłaty
1.350,1 tys. zł z VAT.
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Dokonywanie natomiast przez Spółkę zamówień bez takiej dokumentacji, tym samym bez uzgodnienia
ilości oraz rodzaju kabli i przewodów, z mającym je wbudować Konsorcjum Max Bögl,
było nieracjonalne. Generalny Wykonawca żądał bowiem od Spółki dostarczenia kabli określonych
w zatwierdzonych przez nią projektach wykonawczych, a nie nieprzewidzianych tymi projektami,
zamówionych wcześniej przez Spółkę. Skutkowało to m.in. nieprzewidzianymi, istotnymi zmianami
przedmiotu zamówienia (określonymi w zawartych w czerwcu 2010 r. umowach z dostawcami
kabli) w stosunku do treści ofert, na podstawie których dokonano wyboru dostawców,
co było niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Podczas kontroli sprawdzono, na podstawie protokołów
odbioru, dostawy kabli i przewodów zrealizowane łącznie za 10.731,6 tys. zł (z VAT)23. Stwierdzono,
że dostarczone kable o wartości co najmniej 3.799,5 tys. zł (z VAT), tj. ponad 35% badanej próby,
nie było objętych przedmiotem zamówienia publicznego, tj. w świetle powołanego przepisu
art. 144 ust. 1 ustawy PZP nie było prawnie dopuszczalne. Ponadto na początku 2012 r. Spółka
działając sprzecznie z ustawą PZP dokonała zakupu w trybie zapytania o cenę dodatkowych kabli
oraz przewodów energetycznych i teletechnicznych, łącznie za 1.432,7 tys. zł (z VAT). W postępowaniu
o zamówienie tych kabli i przewodów, dokonano podziału zamówienia celem uniknięcia
stosowania przepisów ustawy PZP, naruszając:
−− art. 70 ustawy PZP, ograniczającego możliwość zamówienia w trybie zapytania o cenę,
m.in. do określonej kwoty wartości zamówienia, wówczas równowartości 200 tys. euro,
tj. 803,8 tys. zł;
−− art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zakazującego dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości
w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy;
−− art. 10 ust. 2 ustawy PZP, nakazującego udzielanie zamówienia w trybie zapytania o cenę
tylko w przypadkach określonych w tej ustawie.
W wyniku braku rzetelnej weryfikacji zamówień kabli i przewodów oraz ich bieżącego zużycia,
według raportu końcowego normatywnego rozliczenia dostaw inwestorskich przewodów i kabli
energetycznych z dnia 30 kwietnia 2012 r., podczas budowy Stadionu Generalnemu Wykonawcy
przekazano o ponad 221 km więcej różnego rodzaju kabli i przewodów energetycznych,
niż zostało wbudowanych na Stadionie, co było działaniem niegospodarnym. Łączna wartość
przekazanych Generalnemu Wykonawcy niezabudowanych kabli i przewodów została ustalona
przez Spółkę na 1.605,2 tys. zł (z VAT). W ocenie NIK, brak właściwego systemu weryfikacji zamówień
składanych przez Generalnego Wykonawcę, doprowadził do wydatkowania środków finansowych
w nadmiernej wysokości.
Biorąc pod uwagę kryterium gospodarności, Spółka nie powinna była dopuścić do wystąpienia
sytuacji, w której dostarczono wykonawcy o prawie 25% więcej różnego rodzaju kabli i przewodów
niż zostało zabudowanych na Stadionie. Tym bardziej, że posiadała informacje o kradzieżach
kabli i przewodów na budowie, o czym informował Generalnego Wykonawcę m.in. pismem
z 13 kwietnia 2011 r.
4. Do istotnych nieprawidłowości związanych z przygotowaniem Spółki do budowy Stadionu
zaliczyć należy wykonywanie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przez dwóch pracowników
Spółki bez odpowiednich, wymaganych prawem uprawnień budowlanych.
23 Sprawdzono zatem 96,6% wartości dostaw kabli i przewodów zrealizowanych przez wykonawców wyłonionych
w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 25 stycznia 2010 r. (10.731,5 tys. zł z 11.110,4 tys. zł). Badaniem objęto
umowy dotyczące dostaw „kabli i przewodów energetycznych niskiego napięcia 0,4 kV”, „kabli energetycznych niskiego
napięcia 0,6/1 kV pożarowych”, „kabli do transmisji danych” i „kabli teleinformatycznych”.
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yy Od 1 stycznia 1995 r., stosownie do art. 12 ust. 2 Prawa budowlanego, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje stwierdzone decyzją, zwaną „uprawnieniami budowlanymi”. Na mocy art. 104 Prawa budowlanego,
uprawnienia budowlane nadane przed 1 stycznia 1995 r. zachowały ważność w dotychczasowym zakresie.
W przypadku wymienionych wyżej dwóch pracowników Spółki, ich uprawnienia budowlane uzyskane
przed 1 stycznia 1995 r. do projektowania i kierowania robotami (w ograniczonym zakresie, nieobejmującym budowy
stadionów), nie uprawniały do wykonywania funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie Stadionu.
Dotyczy to: [1] głównego architekta, który bez wymaganych uprawnień wykonywał również funkcję inspektora
nadzoru w zakresie architektury, [2] inżyniera do spraw sanitarnych, który bez wymaganych uprawnień wykonywał
funkcję inspektora nadzoru w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Powierzenie wymienionym osobom funkcji inspektorów nadzoru bez wymaganych uprawnień budowlanych
Spółka tłumaczyła nie kwestionowaniem tego przez PINB.

Także kwalifikacje budowlane 5 innych pracowników Spółki nie były, w ocenie NIK, odpowiednie
do wykonywanych przez nich zadań w procesie budowy Stadionu (dotyczących opiniowania
i uzgadniania projektów wykonawczych).
yy Przykładowo, posiadane uprawnienia 4 z tych pracowników, obok kierowania, nadzorowania i kontrolowania
określonych robót budowlanych (do czego Izba nie zgłasza uwag), obejmowały sporządzanie projektów
tylko w budownictwie osób fizycznych, jakim z pewnością nie była budowa Stadionu. Do obowiązków tych
pracowników należało opiniowanie i uzgadnianie projektów wykonawczych w branżach konstrukcyjnej
i elektrycznej. Wykonywanie ww. czynności nie stanowiło wprawdzie sprawdzania projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, o jakim mowa w art. 20 ust. 2 Prawa budowlanego, jednakże
w świetle postanowień umów z generalnymi wykonawcami inwestycji oraz umowy o świadczenie usług z dnia
30 czerwca 2008 r. zawartej z Projektantem Stadionu, sprawującym także nadzór na prawidłowością projektów
wykonawczych, Spółce przysługiwało prawo podejmowania ostatecznych decyzji w zakresie rozwiązań zawartych
w tych projektach wykonawczych i nadawania im odpowiedniego statusu umożliwiającego podejmowanie prac
budowlanych na podstawie tych projektów.

5. Sprzeczne z przepisami ustawy PZP było zlecenie przez Spółkę wykonania wyceny wartości udziału
40/100 części w prawie własności nieruchomości wraz z rozpoczętą budową Stadionu. Mimo że łączna
wartość zamówienia, uwzględniając umowę podstawową i zawarte do niej aneksy, wyniosła
88,1 tys. zł, tj. była wyższa niż 14 tys. euro , jego wykonawca został wyłoniony bez stosowania
przepisów ustawy PZP. Wartość szacunkową zamówienia ustalono przy tym z naruszeniem art. 32
ustawy PZP, na podstawie danych wykonawcy, a nie rozeznania rynku. Główną przyczyną wzrostu
wartości zamówienia była zmiana daty, według stanu na którą dokonano wyceny, tj. z lutego 2011 r.
na czerwiec 2011 r. pozwalająca na uwzględnienie wydatków Gminy Wrocław na budowę Stadionu
wynikających dodatkowo z dwóch faktur.
Działaniem niegospodarnym było zlecenie wykonania w kwietniu 2013 r. za kwotę 6,2 tys. zł
(z VAT) aneksu do przedmiotowej wyceny, tj. po ponad 19 miesiącach od daty jej sporządzenia
i wykorzystania (operat szacunkowy z dnia 12 sierpnia 2011 r.). W ocenie NIK, był on dokumentem
merytorycznie zbędnym, gdyż wszystkie niezbędne dane zostały ujęte w operacie szacunkowym
z dnia 12 sierpnia 2011 r. Celem jego sporządzenia było wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych
w zakresie w jakim operat ten miał wskazywać na wartość udziału, którego opracowanie dotyczyło,
przy czym nie zmieniał on wartości udziału stanowiącego przedmiot wyceny, który został wniesiony
do Spółki aportem z dnia 23 sierpnia 2011 r.
6. Do dnia 24 stycznia 2014 r. Prezydent Wrocławia, działający na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy
o gospodarce komunalnej jako Zgromadzenie Wspólników, podwyższył kapitał zakładowy Spółki
od kwoty 3.000 tys. zł do kwoty 503.576 tys. zł, tj. o 500.576 tys. zł. Pokrycie podwyższonego kapitału
nastąpiło poprzez wniesienie wkładów pieniężnych w łącznej w kwocie 166.671 tys. zł oraz trzech
wkładów niepieniężnych (aportów z 23 kwietnia 2010 r., 23 sierpnia 2011 r. oraz z 11 września 2013 r.)
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odpowiadających wartości 333.905 tys. zł. Własność nieruchomości gruntowych, na których
Gmina poniosła nakłady inwestycyjne, została przy tym w całości wniesiona do Spółki do dnia
23 sierpnia 2011 r. (wraz z drugim aportem). Budowany na tych nieruchomościach Stadion stanowił
ich część składową i zgodnie z zasadą superficies solo cedit dzielił ich los prawny24.
Wnosząc w dniu 23 sierpnia 2011 r. wkład niepieniężny przeznaczony na pokrycie kapitału
zakładowego Spółki, w formie udziału 40/100 w prawie własności nieruchomości wraz z rozpoczętą
budową Stadionu, zaniżono jego wartość o 51.090 tys. zł. Było to konsekwencją przyjęcia
w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia z dnia 19 sierpnia 2011 r. określającego wartość udziału (aportu)
na potrzeby transakcji przeniesienia wkładu niepieniężnego przeznaczonego na pokrycie kapitału
zakładowego Spółki, wartości niższej (186.488 tys. zł) niż jego rzeczywista wartość, która została
określona przez rzeczoznawcę majątkowego (237.578 tys. zł). Skutkowało to uszczupleniem podatku
VAT należnego do zapłaty przez Gminę Wrocław za sierpień 2011 r. w kwocie 11.750,7 tys. zł. Wnosząc
bowiem aport Gmina (sprzedawca i podatnik podatku od towarów i usług) wystawiła na rzecz
Spółki (nabywcy) fakturę, w której 23% podatek od towarów i usług określiła od przyjętej wartości
aportu, a nie jego rzeczywistej wartości. W takiej też wysokości Gmina uwzględniła ten podatek
w rozliczeniu podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r. Było to niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług25, w myśl którego podstawą opodatkowania winien
być obrót, a zatem faktyczna wartość przedmiotu transakcji. Według stanu na dzień 3 marca 2014 r.
Gmina nie skorygowała rozliczenia podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r., a odsetki
od powstałej w związku z powyższym zaległości podatkowej wynosiły 3.585,7 tys. zł.
W powyższej sprawie podatku od towarów i usług analogiczne stanowisko zajął Dolnośląski
Urząd Skarbowy we Wrocławiu (DUS), po przeprowadzonej na wniosek NIK kontroli, przedmiotem
której było wywiązywanie się Gminy Wrocław z obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r. Po tej kontroli, Naczelnik
DUS wszczął postępowanie podatkowe wobec Gminy Wrocław w zakresie prawidłowości rozliczenia
z budżetem podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r.
W czasie trwania kontroli NIK w Urzędzie Miejskim Wrocławia podjęto działania zmierzające
do rozliczenia zaniżonej wartości aportu wniesionego do Spółki w sierpniu 2011 r. W ich rezultacie,
w dniu 11 września 2013 r. sporządzony został akt notarialny, zgodnie z którym Gmina wniosła
do Spółki aportem prawo własności nieruchomości o powierzchni 21 m 2 wycenionej na 9 tys. zł
oraz – jak twierdzi Prezydent Wrocławia – pominięte w sierpniu 2011 r. nakłady inwestycyjne
o wartości 51.090 tys. zł. Jednocześnie, tj. również 11 września 2013 r. Gmina Wystawiła na rzecz
Spółki fakturę ujmującą nakłady w kwocie 51.090 tys. zł. W ocenie NIK rzeczonym przedmiotem
aportu z dnia 11 września 2013 r. była realnie jedynie własność nieruchomości o powierzchni
21 m2 i wartości 9 tys. zł. Zatem tylko o ten składnik majątkowy rzeczywiście i efektywnie zwiększył
się majątek Spółki. Natomiast nakłady inwestycyjne o wartości 51.090 tys. zł nie mogły być wówczas
wniesione do Spółki, ponieważ te realnie przeniesione zostały na Spółkę wcześniej, tj. aportem
z dnia 23 sierpnia 2011 r. W części obejmującej tę kwotę aport z dnia 11 września 2013 r. miał
charakter „księgowy”. W jego wyniku Urząd Miejski Wrocławia wyksięgował z ksiąg rachunkowych
51.090 tys. zł pozostałe po błędnej wycenie nakładów inwestycyjnych wniesionych przez Gminę
Wrocław aportem z dnia 23 sierpnia 2011 r., a Spółka zaktualizowała w swoich księgach (urealniła)
24 Art. 48 i 191 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
25 Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. (przepis ten obowiązywał do 31 grudnia 2013 r.).
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o tę kwotę wartość nakładów otrzymanych aportem z 23 sierpnia 2011 r. W ocenie NIK działania
te podjęte zostały w celu naprawienia oczywistego błędu rachunkowego popełnionego przez Urząd
przy ustalaniu wartości nakładów inwestycyjnych wniesionych przez Gminę do Spółki aportem
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
3.2.2. Przebieg, jakość i rozliczenie robót oraz innych prac związanych z budową Stadionu
Przebieg budowy i jakość robót
1. Budowa Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych była początkowo realizowana
przez Wykonawcę wyłonionego przez Spółkę w trybie przetargu ograniczonego, tj. przez Konsorcjum
Mostostal, na podstawie umowy z dnia 14 kwietnia 2009 r., zawartej z Gminą Wrocław26. W umowie tej
termin realizacji inwestycji określono na 21 miesięcy, tj. do dnia 14 stycznia 2011 r., a cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia została ustalona w wysokości 729.700,0 tys. zł z VAT (598.114,8 tys. zł
netto). W dniu 30 grudnia 2009 r. Gmina Wrocław złożyła oświadczenie o rozwiązaniu tej umowy,
w szczególności z uwagi na występujące opóźnienia w realizacji inwestycji. Łączna wartość robót
budowlanych zrealizowanych przez Konsorcjum Mostostal wyniosła 73.231,5 tys. zł.
Następnie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w dniu 16 stycznia 2010 r. Gmina Wrocław i Spółka (Zamawiający),
podpisały z Konsorcjum Max Bögl umowę na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem
projektów wykonawczych. Cena ryczałtowa za dokończenie budowy została ustalona na kwotę
655.000,0 tys. zł z VAT (536.885,2 tys. zł netto)27. Po uwzględnieniu robót zrealizowanych przez
poprzedniego wykonawcę, określona w tej umowie cena, była nieznacznie niższa od ustalonej
w umowie z Konsorcjum Mostostal. W umowie tej postanowiono, że Konsorcjum Max Bögl
zrealizuje Stadion w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r., umożliwiając organizację na nim imprez
masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami UEFA i Ekstraklasy S.A. W O.W.U.
do umowy z dnia 16 stycznia 2010 r. sprecyzowano, że w ww. terminie Stadion zostanie zrealizowany
w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub warunkowego pozwolenia
na użytkowanie, w terminie 8 tygodni po 30 czerwca 2011 r. nastąpi odbiór pozostałych elementów
zewnętrznych, zieleni, małej architektury oraz urządzenia terenu, zaś w terminie 16 tygodni
po dniu 30 czerwca 2011 r. (tj. do 20 października 2011 r.) nastąpi odbiór pozostałych elementów
wykończenia i wyposażenia (niewykonanych w terminach poprzednich).
2. W porównaniu do umowy z Konsorcjum Mostostal, w umowie z Konsorcjum Max Bögl, w wyniku
negocjacji, wprowadzono zapisy korzystniejsze dla tego Wykonawcy. I tak:
−− zmniejszono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% do 5% ceny umownej;
−− ograniczono sumę kar umownych do 10% ceny umownej;
−− skrócono okresy rękojmi i gwarancji na dach i elewacje wraz z konstrukcją (umowa z Konsorcjum
Mostostal przewidywała 25 letni okres rękojmi i gwarancji na dach, elewacje i konstrukcje,
a w umowie z Konsorcjum Max Bögl ustalono 15 letni okres rękojmi i gwarancji w tym zakresie);
−− wprowadzono w pkt 4.4 O.W.U. zapis o możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia
przez Konsorcjum Max Bögl w wysokości do 3,75% ceny umownej za prace związane
z zagospodarowaniem i optymalną organizacją budowy, których wykonanie byłoby niezbędne
do dotrzymania lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Umowa z Konsorcjum
Mostostal nie przewidywała takiej możliwości.
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26 Rozpoczęcie budowy polegające na wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie nastąpiło 29 września 2008 r.
27 Wysokość zobowiązania Spółki z tytułu zapłaty wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy została określona na kwotę
500.000,0 tys. zł, a pozostałą cześć ceny zobowiązana była zapłacić Gmina Wrocław.
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3. W dniu 3 października 2012 r. Gmina Wrocław i Spółka odstąpiły od umowy z Konsorcjum
Max Bögl, uzasadniając to opóźnieniami w realizacji umowy oraz faktycznym zaniechaniem realizacji
jej przedmiotu przez okres przekraczający 21 dni.
yy W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy przykładowo wskazano m.in. opóźnienia w zakresie wykonania
automatyki – 496 dni, instalacji teletechnicznych w obiektach poza Stadionem – 538 dni, dokumentacji
powykonawczej instalacji – 531 dni.

4. Zakres przedmiotowy budowy Stadionu objęty umową z dnia 16 stycznia 2010 r. z Konsorcjum
Max Bögl, po odstąpieniu od tej umowy przez Spółkę i Gminę Wrocław, oraz zamówieniu wykonania
robót przez innych wykonawców, zrealizowany został 20 czerwca 2013 r., czyli rok po zakończeniu
EURO 2012.
5. Stadion został zrealizowany zgodnie z decyzją o pozwoleniu na jego budowę, z odstępstwami
zakwalifikowanymi jako nieistotne przez kierownika budowy, co zostało potwierdzone przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. W okresie realizacji umowy z Konsorcjum Max Bögl, Spółka udzieliła temu Wykonawcy, w trybie
z wolnej ręki, dodatkowego zamówienia na kwotę 5.087,3 tys. zł na niemające – według opinii
powołanego przez NIK biegłego – uzasadnienia w bilansie energetycznym zmiany w systemie
zasilania Stadionu28. Tym samym nie wystąpiły okoliczności określone w art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP uzasadniające dokonanie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Naruszono przez to art. 10
ust. 2 ustawy PZP nakazujący udzielanie zamówienia w tym trybie tylko w przypadkach określonych
w ustawie. Dodatkowo, powołany przez NIK biegły stwierdził, że wykonanie zmian w systemie
zasilania w energię elektryczną, w stosunku do systemu przewidzianego w projekcie przetargowym,
uzasadniało zwiększenie wynagrodzenia co najwyżej o 2.823,1 tys. zł (z VAT), a zatem wypłacone
z tytułu zmian w systemie zasilania w energię elektryczną wynagrodzenie wykonawcy zostało
zawyżone co najmniej o 2.264,2 tys. zł (z VAT). W wyjaśnieniach pozyskanych na powyższą okoliczność
od przedstawicieli Spółki utrzymywano, że dokonując tego dodatkowego zamówienia kierowano
się przede wszystkim wynikami własnej analizy wskazującej, iż moc do zasilania Stadionu podczas
EURO 2012 powinna wynosić 10 MW. W ocenie NIK, w świetle ww. opinii biegłego, wyjaśnienia
te nie zasługują na uwzględnienie.
Obok ww. przypadku Spółka, bez przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, zlecała
Konsorcjum Max Bögl wykonywanie robót dodatkowych, m.in. w procedurze WDP, oraz dostawy
kabli. Było to niezgodne z art. 7 ust. 3 i art. 139 ust. 2 ustawy PZP. W myśl tych przepisów zamawiający
udziela zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu wyłącznie na podstawie przepisów
ustawy, a umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Byli i aktualni przedstawiciele Spółki odpowiedzialnością za to obarczali Konsorcjum
Max Bögl, które według nich nie sporządzało niezbędnych do przygotowania umów na roboty
dodatkowe kosztorysów tych robót. W tej sytuacji przyjęto zasadę, że rozliczenie robót dodatkowych
wraz z innymi zmianami zakresu robót nastąpi po zakończeniu budowy. W ocenie NIK, podana
przez wyjaśniających przyczyna nie zwalniała Spółki z przestrzegania obowiązującego prawa.
Każde zamówienie dodatkowe powinno być udzielone po przeprowadzeniu postępowania w ramach
obowiązujących przepisów ustawy PZP i znajdować wyraz w pisemnej umowie. Roboty powinny
być wykonane dopiero po udzieleniu zamówienia publicznego.
28 Zamówienie to obejmowało w szczególności zwiększenie z 5 do 9 liczby transformatorów, wykonanie układu automatyki

samoczynnego przełączania rezerwy po stronie SN 20 kV i układu równoległej pracy agregatów z siecią energetyczną
oraz zwiększenie mocy agregatów prądotwórczych.
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7. Strony umowy na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych
nie respektowały określonych w O.W.U procedur uzgadniania odstępstw od przedmiotu umowy,
w formie jej zmiany (aneksami). W konsekwencji dopuszczono do wykonywania robót w sposób
odmienny od wynikającego z tej umowy, bez jej zmiany na piśmie. Było to również sprzeczne
z art. 139 ust. 2 ustawy PZP (zobowiązującym do zachowania formy pisemnej umów w sprawach
zamówień publicznych pod rygorem nieważności). Ponadto niedokonanie zmian umowy zawartej
z Konsorcjum Max Bögl w zakresie obniżenia wynagrodzenia umownego i dopuszczenie do rezygnacji
z wykonania niektórych robót, wykonaniem ich w innej – tańszej technologii lub przy zastosowaniu
innych tańszych materiałów, w ocenie NIK było niegospodarne. Dotyczyło to m.in. zmian:
−− materiału izolacyjnego z płyt klimatycznych (silikatu wapiennego) na płyty multipor (beton
komórkowy), która według wyliczeń Spółki dokonanych w czasie przeprowadzania kontroli,
winna skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy o kwotę 15.129,2 tys. zł;
−− rezygnacji z wykonania pomostu technicznego pod dachem Stadionu (tzw. catwalka), wycenionej
na 2.047,4 tys. zł;
−− blachy użytej do wykonania pokrycia dachowego, z tytułu czego Spółka w czasie kontroli określiła
roszczenie w wysokości 3.081,1 tys. zł;
−− szkła giętego w fasadach budynków satelitarnych Stadionu na szkło płaskie roszczenie
– 1.645,9 tys. zł;
−− projektowanej zieleni, z tytułu czego Spółka określiła roszczenie w wysokości 3.106,5 tys. zł;
−− wykonania odwodnienia parkingu pod esplanadą i Stadionem, tańszego (według Spółki)
o 1.094,5 tys. zł;
−− ogrzewania wodnego na elektryczne tańszej (według Spółki) od określonej w dokumentacji
projektowej o 653,4 tys. zł;
−− basenów na wanny typu jacuzzi, tańszych według Spółki o 246 tys. zł.
Podczas kontroli przedstawiciele Zarządu Spółki utrzymywali, że Konsorcjum Max Bögl odmawiało
dokonania zmiany umowy oraz, że „w realiach chwili, tj. w okresie od kilku do jednego miesiąca
przed umownym przekazaniem obiektu władzom UEFA, jedyną alternatywą było zerwanie umowy
z kolejnym Generalnym Wykonawcą, co skutkowałoby brakiem możliwości zorganizowania
przez Polskę EURO 2012 we Wrocławiu. Ich zdaniem, w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości,
Zamawiający nie miał najmniejszej możliwości sądowego przymuszenia Wykonawcy do stosowania
się do zapisów umowy z dnia 16 stycznia 2010 r. i jednocześnie wymuszenia kontynuowania robót
na obiekcie. Odbycie EURO 2012, według wymienionych przedstawicieli Spółki, pozwoliło po jego
zakończeniu Zamawiającemu na podjęcie stosownych, przewidzianych umową i prawem środków,
z naliczeniem maksymalnych kar umownych oraz odstąpieniem od umowy włącznie”.
8. Do czasu rozpoczęcia przez NIK kontroli Spółka ujawniła niewłaściwą jakość wykonania
niektórych robót budowlanych na Stadionie, tj. w zakresie zanieczyszczenia membrany elewacyjnej
i braku możliwości usunięcia tych zanieczyszczeń przy zastosowaniu środków przewidzianych
przez wykonawcę, wad wykonania nawierzchni asfaltowych i robót brukarskich, nieprawidłowego
wykonania dylatacji na esplanadzie oraz robót elektrycznych i teletechnicznych. Z tego tytułu
w zawezwaniu do próby ugodowej, skierowanym w dniu 31 października 2013 r. do Generalnego
Wykonawcy, Spółka określiła wynikające z tego tytułu roszczenia na 4.234,3 tys. zł (z VAT).
Przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny wykazały dalsze przypadki nieodpowiedniej jakości
robót i złego stanu technicznego elementów Stadionu. I tak, pokrycie dachowe nosiło już ślady
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licznych napraw (widoczne były dogrzewane łaty membrany dachowej). Wełna mineralna znajdująca
się pod membraną wykazywała zróżnicowane ugięcie i w związku z tym na powierzchni dachu
tworzyły się zastoiny wody. Również wykonanie odwodnienia dachu nie zapewniało całkowitego
odpływu wody, która zalegała w niektórych miejscach w koszu dachu, w związku z tym, że odpływy
były usytuowane częściowo powyżej odwadnianego obszaru. Występowały też przecieki w dachu,
których dokładnych miejsc Spółka nie zlokalizowała. Ponadto stwierdzono odkształcenia (deformacje)
elementów stalowych attyki dachu przy dylatacjach konstrukcji dachu oraz odchylenia od podstawy
montażowej w innych miejscach, a także brak lub zerwania elementów mocujących (wkrętów, nitów).
Uszkodzone były również trzy z czterech pokryw wyłazów dachowych, a wejścia na dach Stadionu
nie były odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasilanie siłowników
otwierających wyłazy dachowe w czasie imprez masowych nie było odłączane, co umożliwiało
otwarcie wyłazów przez osoby nieuprawnione. Uczestniczący w oględzinach przeprowadzonych
przez Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki oświadczył, że na czas imprez masowych w celu podwyższenia
bezpieczeństwa zasilanie wyłazów będzie odłączane. W związku z przeprowadzonymi oględzinami
zabezpieczone zostały, poprzez zamknięcia klap, dojścia na dach znajdujące się nad trybunami
południową i północną oraz zdemontowana drabina dostawna prowadząca do wyłazu dachowego
nad trybuną zachodnią (po wprowadzeniu tych zmian Komendant Miejski Policji we Wrocławiu
uznał, że wejścia na dach Stadionu zostały właściwie zabezpieczone przed dostępem osób
nieuprawnionych). Nadto przeprowadzone przez kontrolera NIK oględziny Stadionu wykazały
okresowo występującą wodę lub zawilgocenia w kanale technologicznym, w pomieszczeniach
technicznych, studniach i kanalizacji średniego napięcia oraz kanalizacji teletechnicznej.
NIK powiadomił PINB o zaistniałym stanie rzeczy. W rezultacie wszczął on postępowanie w sprawie
niewłaściwego stanu technicznego Stadionu i zobowiązał Spółkę do przedstawienia ekspertyzy
technicznej stanu obiektu. Dostarczona w wyniku tego do PINB ekspertyza techniczna sporządzona
w czerwcu 2014 r. potwierdziła uszkodzenia, wady oraz inne nieprawidłowości zagrażające
pomieszczeniom, zainstalowanym urządzeniom, mogących niekorzystnie wpłynąć na ich trwałość,
a nawet w niedalekiej przyszłości skutkować awarią budowlaną. Deformacje i klawiszowanie blach
attyki dachu (będące skutkiem nieprawidłowego montażu – licznymi brakami łączników mocujących)
stanowi natomiast, przy silnym wietrze, zagrożenie zerwania blach. Ekspertyza ta wskazuje
m.in. na konieczność usunięcia wilgoci z pomieszczeń oraz wykonanie zakresu robót budowlanych
niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu technicznego, w szczególności pomieszczeń stacji
transformatorowych, pomieszczeń serwerowi, rozdzielni niskiego napięcia, komory wodomierzowej,
kanału technologicznego przebiegającego po obwodzie obiektu, studni z kablami średniego
napięcia oraz kablami teletechnicznymi, pokrycia dachowego, attyki dachu, wyłazów dachowych.
M.in. w celu wyeliminowania problemu nadmiernego zawilgocenia, według ekspertyzy należy
obniżyć poziom wody gruntowej, poprzez wykonanie drenażu (pominiętego na etapie realizacji
inwestycji, co przedstawiono w niniejszej informacji) lub alternatywnie wykonać inne roboty budowlane
(podniesienie posadzek, zrealizowanie robót naprawczych, oraz wykonanie nowych szczelnych
studni sieci elektrycznej i z kablami sieci teletechnicznej. Ekspertyza wskazuje również na potrzebę
wykonania odpowiednich robót naprawczych dotyczących dachu stadionu, w tym rozważenia wymiany
pokrycia dachowego wraz z wełną mineralną pod membraną, wymiany pokryw sferycznych wyłazów
dachowych i zdeformowanych elementów attyki dachu.
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9. Niezależnie od sprawdzenia realizacji umów z Generalnym Wykonawcą, podczas kontroli
zbadano 10 innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących robót
budowlanych, dostaw lub usług, na ogólną kwotę 61.517,3 tys. zł, w związku z:
 zobowiązaniem się Zamawiających, do zapewnienia na własny koszt dostaw inwestorskich
obejmujących w szczególności kable i przewody energetyczne i teletechniczne, urządzenia
aktywne do sieci komputerowej, systemu telewizji dozorowej (CCTV), nagłośnienia trybun,
ścian LCD, nośników LCD, wielkoformatowych ekranów LED oraz urządzenia reżyserki dla Stadionu;
 dwukrotną wymianą przed EURO 2012 murawy wykonanej pierwotnie w ramach umowy
z Generalnym Wykonawcą;
 dokończeniem robót i dostaw zrealizowanych po odstąpieniu w dniu 3 października 2012 r.
od umowy z Konsorcjum Max Bögl;
 doposażeniem Stadionu w meble, wykładziny podłogowe, telewizory i lodówki oraz wykonaniem
prac wykończeniowych;
 wykonaniem robót uznanych przez Spółkę za nieobjęte umową z Gminą Wrocław.
Stwierdzono, iż w sześciu z dziesięciu objętych kontrolą zamówień naruszono przepisy ustawy PZP,
w tym w pięciu wpływając na wynik postępowania o zamówienie publiczne. Niezgodnie z prawem
(ustawą PZP) wydatkowano przez to 50.311,4 tys. zł. Dwa ze zbadanych zamówień, w wyniku
których wydatkowano 1.733,7 tys. zł – w ocenie NIK – dokonane zostały w następstwie działań
niegospodarnych. Nieprawidłowości w dwóch z dziesięciu objętych badaniem postępowań
zakończonych zamówieniami na 30.971,1 tys. zł wskazywały na niezachowanie reguł uczciwej
konkurencji.
Wyniki badania wymienionych 10 postępowań o zamówienie publiczne przedstawiono w załączniku
nr 3 do niniejszej Informacji.
W załączniku nr 4 do niniejszej Informacji przedstawiono wyniki kontroli realizacji obowiązku
uzyskiwania przez Generalnego Wykonawcę akceptacji przewidzianych w umowie z Konsorcjum
Max Bögl materiałów i urządzeń (przed złożeniem zamówienia), oraz realizacji dostaw mebli,
wykładzin podłogowych, telewizorów i lodówek.
Koszty budowy i rozliczenie robót
1. Przed rozpoczęciem budowy Stadionu, na jego realizację Gmina Wrocław planowała przeznaczyć
521.100 tys. zł, zaś według stanu na 31 października 2008 r. kwota ta wzrosła do 544.840 tys. zł, z czego
47.524,7 tys. zł miało stanowić wynagrodzenie Spółki, 32.147,0 tys. zł koszty wykonania prac
projektowych, a 17.044,3 tys. zł koszty prac przygotowawczych. Pozostała kwota 448.124,0 tys. zł,
przeznaczona na prace budowlane Stadionu, stanowiła jedynie 61,4% najniższej z cen
(729.700,0 tys. zł) zaproponowanych przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym
na budowę Stadionu. W związku z niedoszacowaniem środków zaplanowanych na budowę Stadionu,
na etapie postępowania o wyłonienie wykonawcy Stadionu, uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia
z 19 lutego 2009 r. zwiększono planowane koszty jego budowy do 853.423 tys. zł29.
Według stanu z połowy 2013 r. koszty budowy Stadionu wyniosły 891.714 tys. zł, były zatem wyższe
od planowanych o 38.291 tys. zł. W wymienionych kosztach, przedstawionych przez Gminę Wrocław
i Spółkę Ministrowi Sportu i Turystyki celem rozliczenia otrzymanej na budowę Stadionu dotacji
29 Źródło: www.nik.gov.pl – wystąpienia pokontrolne NIK z kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie przygotowania
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z budżetu państwa, nie uwzględniono wszystkich wydatków księgowanych w koszty inwestycji,
przede wszystkim odsetek od kredytu i zaliczanego w koszty inwestycji wynagrodzenia Działu
Technicznego Spółki, wynoszących łącznie 52.693 tys. zł. Z oczywistych względów określone
w rozliczeniu koszty budowy Stadionu nie uwzględniały też, nierozliczonych robót dodatkowych
i dostaw kabli zrealizowanych przez Konsorcjum Max Bögl, Imtech Polska Sp. z o.o., oraz roszczeń
podwykonawców na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.
Do kosztów inwestycji przedstawionych w powołanym rozliczeniu dotacji, zaliczono natomiast
24.293 tys. zł odpowiadające wartości urządzeń objętych dokumentacją projektową Stadionu,
ale pozyskanych w ramach umów leasingu zawartych na okres od 59 do 83 miesięcy licząc
od połowy lipca 2011 r. Zatem w okresie obowiązywania tych umowy (poszczególne umowy
leasingu wygasają od połowy lipca 2016 r. do połowy lipca 2018 r.) urządzenia te nie stanowią
własności Spółki.
Wykres nr 1
Źródła sfinansowania budowy Stadionu według stanu z połowy 2013 r.

6.600 tys. zł

Środki własne Gminy Wrocław

399.694 tys. zł

375.420 tys. zł

Dotacje z budżetu państwa

Kredyt i leasing

Środki z funduszy celowych

110.000 tys. zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozliczenia końcowego inwestycji dofinansowanej z dotacji budżetu państwa.

2. Zasadniczy wpływ na przekroczenia planowanych kosztów budowy miał wzrost, w trakcie realizacji
inwestycji, wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy (ustalonego w umowie z 16 stycznia 2010 r.)
łącznie o 33.815 tys. zł (z VAT), tj. do poziomu 688.815,3 tys. zł, w wyniku:
 zmiany w 2011 r. stawki podatku VAT z 22% na 23% (na co strony umowy nie miały wpływu)
– wzrost wynagrodzenia o 3.150,7 tys. zł;
 udzielenia dodatkowego zamówienia dotyczącego zasilania Stadionu w energię elektryczną
[dokonanego z wolnej ręki, pomimo niezaistnienia okoliczności uzasadniającej jego zastosowania,
co przedstawiono w pkt 6 str. 19 niniejszej informacji] – wzrost o 5.412,0 tys. zł;
 zmiany zakresu robót dotyczących iluminacji Stadionu30 – wzrost o 571,9 tys. zł;
 wypłaty dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 24.680,7 tys. zł, co było działaniem sprzecznym
z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą Stadionu i niegospodarnym.
30 Zmiany wielkości, układu, rodzaju i sposobu mocowania opraw oświetleniowych oraz zmiana mocy lamp LED,
a także zmiana systemu okablowania.
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3. Wypłata wymienionego wyżej wynagrodzenia w kwocie 24.680,7 tys. zł, nastąpiła w wyniku
porozumienia podpisanego 21 kwietnia 2011 r. z Generalnym Wykonawcą zarówno przez
przedstawicieli Gminy Wrocław, jak i Spółki, które jednakże nie znajdowało uzasadnienia
w wynegocjowanej z tym Wykonawcą umowie z 16 stycznia 2010 r. na kontynuowanie budowy
Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych.
Wprawdzie w pkt 4.4 O.W.U dopuszczono możliwość wykonania za dodatkowe wynagrodzenie
tzw. prac optymalizacyjnych, tj. prac związanych z zagospodarowaniem i optymalną organizacją
budowy, jednakże wykonanie tych prac miało być niezbędne dla dotrzymania lub skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy. Zastrzeżono bowiem, że Zamawiający nie odmówią zatwierdzenia
zaproponowanych przez Wykonawcę zmian tylko i wyłącznie w przypadku gdy ten wykaże,
że ich realizacja jest niezbędna w celu dotrzymania lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu
umowy. Decyzja w sprawie akceptacji tych zmian, zgodnie z powołanym pkt 4.4 O.W.U, miała nastąpić
po zweryfikowaniu przez Zamawiających zakresu oraz wartości postulowanych robót. Tymczasem
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dokonano mimo, że Konsorcjum Max Bögl nie wykazało,
by realizacja zaproponowanych tzw. prac optymalizacyjnych była niezbędna do dotrzymania
lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, a Spółka i Gmina w sposób udokumentowany
nie zweryfikowały wartości takich zmian. Podczas kontroli Spółka utrzymywała, że w świetle umowy
na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych, wypłata
wzmiankowanego dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 24.680,7 tys. zł, była uzasadniona. Przeczą
temu przytoczone niżej fakty oparte na zebranych w toku kontroli dowodach, w szczególności:
−− Generalny Wykonawca, zgłaszając w kwietniu 2010 r. (rok przed wypłatą) wnioski dotyczące
zmian technologicznych (WZM od nr 1 do nr 4, które zostały zatwierdzone przez Spółkę) wskazał,
że zmiana technologii robót odbędzie się bez dodatkowych kosztów;
−− Generalny wykonawca w pismach z dnia 10 marca i 15 kwietnia 2011 r. poinformował Zamawiających,
że nie wykona w terminie 30 czerwca 2011 r. Stadionu w stanie umożliwiającym przeprowadzanie
imprez masowych;
−− prace optymalizacyjne wymienione w porozumieniu z 21 kwietnia 2011 r. polegały albo na zmianie
technologii robót budowlanych, albo były spowodowane przez takie zmiany, choć zgodnie
z pkt 7.10 O.W.U. ustalono, że koszt wprowadzenia zmian w technologii wykonywania robót
obciąża wykonawcę;
−− finansowe zaawansowanie robót według stanu na koniec marca 2011 r. wynosiło 63,2% (w stosunku
do wartości kontraktu podstawowego – tj. bez umowy z dnia 30 marca 2011 r. na wykonanie
robót dodatkowych w zakresie zmian w systemie zasilania), a do 21 kwietnia 2011 r. upłynęło
już ponad 14 miesięcy realizacji kontraktu, tj. ponad 82% czasu przeznaczonego na wykonanie
Stadionu w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie imprez masowych, natomiast do terminu
wykonania przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym przeprowadzanie imprez masowych
(30 czerwca 2011 r.) pozostawało zaledwie 70 dni;
−− w dniu 19 kwietnia 2011 r. doradca techniczny weryfikujący na żądanie banków finansujących
zaawansowanie budowy oraz koszty budowy Stadionu – wskazywał, że przy ówczesnym
stopniu zaawansowania prac zrealizowanych w zmienionej technologii, występowało zagrożenie
terminowego zakończenia robót (do 30 czerwca 2011 r.);
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−− występowało szereg opóźnień w realizacji umowy w stosunku do szczegółowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego (SHRF), według stanu na 31 marca 2011 r.31 występowały opóźnienia
przekraczające 35 dni, stanowiące stosownie do pkt 15.3 lit. f O.W.U. podstawę do odstąpienia
od umowy, m.in.: prac projektowych w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej
i tryskaczowej nie zostały zakończone, choć termin ich wykonania, zgodnie z SHRF, upłynął
31 grudnia 2010 r.32. Opóźnienia przekraczające 35 dni występowały również w zakresie montażu
elewacji szklanej, montażu dźwigarów dachu szklanego, pokrycia dachowego z blachy trapezowej,
wykonania odwodnienia dachu, montażu drzwi ogniochronnych, montażu różnego rodzaju izolacji
(w tym akustycznych i przeciwpożarowych), wykonania tras kablowych systemu nagłośnienia
trybun, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu łączności interkomowej SOS);
−− kosztorysy generalnego wykonawcy nie zostały zatwierdzone przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego w zakresie wskazanych w nich kosztów wykonanych robót;
−− weryfikację kosztów przedmiotowej zmiany powierzono wyspecjalizowanej firmie w maju 2011 r.,
a więc po zawarciu porozumienia z 21 kwietnia 2011 r.;
−− raporty przekazane przez ww. firmę (od czerwca do listopada 2011 r.) zawierały szereg uwag
i zastrzeżeń dotyczących przedłożonych kosztorysów na prace optymalizacyjne, w szczególności
dotyczących nieweryfikowalnych kosztów produkcji i transportu belek zębatych prefabrykowanych
(w związku z nieprzedłożeniem przez Konsorcjum Max Bögl faktur lub innych dokumentów
potwierdzających koszty transportu belek zębatych prefabrykowanych, określonych w kosztorysie
na 7.008,2 tys. zł (bez VAT) oraz kalkulacji lub innych dokumentów potwierdzających koszty ich
produkcji, bowiem ze względu na ich wielkie gabaryty, brak było katalogów nakładów rzeczowych,
na podstawie których byłoby można określić koszt ich produkcji). Przy pozostawieniu wskazanych
przez Konsorcjum kosztów produkcji i transportu ww. belek (w związku z brakiem dokumentów
potwierdzających faktyczne koszty), wartość robót objętych kosztorysami generalnego wykonawcy,
została skorygowana co najmniej do 22.372,6 tys. zł z VAT (18.189,1 tys. zł netto), a więc do kwoty
znacząco niższej od wypłaconego wynagrodzenia.
Faktycznie, Stadion nie został ukończony w terminach przewidzianych umową z Konsorcjum
Max Bögl z dnia 16 stycznia 2010 r., a zatem nie zostały zrealizowane przesłanki wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia w wysokości 24.680,7 tys. zł. Spółka i Gmina Wrocław uwzględniły roszczenie
o zwrot tego wynagrodzenia w powołanym wcześniej wezwaniu do próby ugodowej (skierowanym
31 października 2013 r.).
4. W związku z budową Stadionu, Konsorcjum Max Bögl na podstawie zatwierdzonych przez
Spółkę protokołów zaawansowania robót wystawiło faktury na łączną kwotę 669.344,0 tys. zł
z VAT (545.985,5 tys. zł netto). Zapłacono łącznie 663.901,3 tys. zł z VAT (541.560,6 tys. zł netto).
Ostatnia wystawiona przez Konsorcjum Max Bögl faktura na 5.442,7 tys. zł (z VAT) nie została
opłacona przez Spółkę z zastrzeżeniem, iż część zobowiązania objętego tą fakturą, w kwocie
2.497,3 tys. zł, skompensowano (potrącono) z wierzytelnością Spółki z tytułu wynagrodzenia
wypłaconego jednemu z podwykonawców, w ramach odpowiedzialności solidarnej ponoszonej
na podstawie art. 6471 § 5 k.c.
31 Wykazanych w dokumencie pt. „Porównanie faktycznego wykonania robót (%) w odniesieniu do SHRF”, sporządzonego
przed zawarciem Porozumienia w dniu 21 kwietnia 2011 r.
32 Prac projektowych w zakresie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i tryskaczowej nie zakończono do czasu odstąpienia
od umowy z Generalnym Wykonawcą 3 października 2012 r.
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Wymieniona, zapłacona Konsorcjum Max Bögl kwota 663.901,3 tys. zł (z VAT), po uwzględnieniu
dokonanego potrącenia zobowiązania wypłaconego podwykonawcy, stanowiła 96,7% wynagrodzenia
określonego umową z dnia 16 stycznia 2010 r., po zmianach przedstawionych w pkt 2 w powyżej
(688.815,3 tys. zł). Z ustalonego zatem umownego wynagrodzenia po zmianach, nie wypłacono
Konsorcjum Max Bögl (po uwzględnieniu wymienionego potrącenia) – 22.416,7 tys. zł (z VAT). Podnieść
jednakże należy, iż Spółka wyspecyfikowała roboty, według niej objęte umową na dokończenie
budowy Stadionu, a których Konsorcjum Max Bögl nie wykonało, lub wykonało w niedostatecznej
jakości, albo przy zastosowaniu tańszej technologii i materiałów, określając z tego tytułu roszczenie
wobec Wykonawcy na 98.971,5 tys. zł. Oznacza to, iż dokonując wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy,
w wymienionej wcześniej kwocie, w porównaniu do niekwestionowanych przez Spółkę należności
Konsorcjum Max Bögl (wartości zrealizowanych robót), Spółka nadpłaciła 76.554,8 tys. zł. W ocenie
NIK, było to konsekwencją podpisania 29 lipca 2011 r. aneksu nr 3 do umowy z 16 stycznia 2010 r.,
w powiązaniu z przyjętą w umowie zasadą dokonywania płatności przejściowych na podstawie
szacowanych wartości robót w protokołach zaawansowania robót, bez dokonania ich odbioru.
Aneksem nr 3 do umowy z Konsorcjum Max Bögl, podpisanym w dniu 29 lipca 2011 r., zmieniono
określoną w pkt 19.10 O.W.U. zasadę, że wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90%
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz że faktura końcowa na pozostałe 10% wynagrodzenia
mogła zostać wystawiona dopiero po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Według Spółki powyższy aneks zawarto na wniosek Generalnego Wykonawcy oferujący jednoczesne
dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych, co uznano
za korzystne. NIK nie podziela takiego stanowiska. W ocenie Izby dokonywanie przez inwestora
płatności po faktycznym zakończeniu i odebraniu robót jest korzystniejsze od płatności za roboty
oszacowane, nieprzyjęte i nieodebrane, nawet w przypadku uzyskania dodatkowego zabezpieczenia
należytego wykonania tych robót. Ponadto ustanowienie w związku z zawarciem ww. aneksu
gwarancji bankowych, było działaniem sprzecznym z art. 150 ust. 2 ustawy PZP, ograniczającym górną
granicę zabezpieczenia do 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy. Dostarczone bowiem przez Konsorcjum Max Bögl, w związku z tym aneksem
gwarancje bankowe, opiewały na 50.313,7 tys. zł. Po uwzględnieniu wcześniej wniesionych gwarancji
(32.750,0 tys. zł) ich kwota znacznie przekroczyła poziom dopuszczony ustawą PZP (o ponad 16%).
NIK nie podziela przy tym wyjaśnień Spółki, jakoby było to innego rodzaju zabezpieczenie
aniżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy i nie było objęte 10% limitem. W związku
z wymienionym aneksem nr 3 wypłacono Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
44.871,0 tys. zł, pomimo że nie wykonano wszystkich robót i nie dokonano ich odbioru końcowego.
Do czasu kontroli zastosowane zabezpieczenie w formie gwarancji bankowych wprowadzone
aneksem nr 3 okazało się nieefektywne w związku z powstałym sporem z Generalnym Wykonawcą.
Związane z tym powództwo Konsorcjum Max Bögl, do czasu kontroli nie zostało rozstrzygnięte, a sąd
do czasu rozstrzygnięcia tego powództwa zakazał korzystania Spółce i Gminie z tych gwarancji.
W odniesieniu do nadpłacenia wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy przedstawiciele
Spółki utrzymywali, iż byli informowani przez Generalnego Wykonawcę, iż jego roszczenia,
w związku z wykonywaniem wielu robót dodatkowych wielokrotnie przewyższają roszczenia
Zamawiających. Uznano, że ostateczne rozliczenia nastąpią po zakończeniu robót, w których Spółka
będzie posiadała możliwość potrącenia wcześniej wypłaconych kwot. Wiceprezes Zarządu Spółki
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(z okresu od stycznia 2010 do połowy 2012 r.), twierdziła również, iż wstrzymanie wypłaty
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy przed pozyskaniem od niego dokumentów
umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Stadionu, uniemożliwiłoby przeprowadzenie
EURO 2012.
Przedstawione w niniejszym punkcie wartości, nie stanowią ostatecznego rozliczenia umowy
na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych, strony której,
do czasu zakończenia kontroli, nie dokonały. W szczególności nie uwzględniają zgłaszanych wzajemnie
roszczeń, eskalacja których nastąpiła po złożeniu przez Zamawiających oświadczenia w dniu
6 lipca 2012 r. o odstąpieniu od aneksu nr 4 z dnia 26 stycznia 2012 r., w którym m.in. przesunięto
termin zakończenia budowy. Wezwano wówczas Konsorcjum do zapłaty kar umownych z tytułu zwłoki
w odbiorze przedmiotu umowy w maksymalnej wynikającej z umowy33 wysokości 65.872,3 tys. zł.
Następnie w dniu 23 lipca 2012 r. wezwano także Generalnego Wykonawcę do zapłaty 17.191,5 tys. zł
z tytułu roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy (co łącznie odpowiadało kwocie
ustanowionych gwarancji bankowych należytego wykonania umowy, tj. zabezpieczających pokrycie
Zamawiającym zobowiązań Konsorcjum w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy). W odpowiedzi, w dniach 23 lipca i 24 sierpnia 2012 r. Generalny Wykonawca wystąpił
do Sądu o zabezpieczenie swoich roszczeń oraz skierował pozew o ustalenie, że Spółce i Gminie Wrocław
nie przysługuje roszczenie o zapłatę ww. kar umownych oraz prawo wykorzystania posiadanych
gwarancji bankowych. Zablokowało to możliwość wykorzystania pięciu z sześciu gwarancji
bankowych do czasu rozstrzygnięcia pozwu z 24 sierpnia 2012 r. (co do czasu kontroli nie nastąpiło)
oraz przejściowo wykorzystanie jednej gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy
z 16 stycznia 2010 r.34.
W procedurze pojednawczej przed wniesieniem pozwu sądowego, przewidzianej art. 184–186
Kodeks postępowania cywilnego35, w zawezwaniach do próby ugodowej, roszczenia złożyły obie
strony umowy na kontynuowanie budowy Stadionu wraz z wykonaniem projektów wykonawczych.
I tak, w zawezwaniach do próby ugodowej skierowanych:
[1] przez Generalnego Wykonawcę w okresie od marca do września 2013 r. – zgłoszono roszczenia
(nieuznane przez Spółkę i Gminę Wrocław) m.in. z tytułu robót dodatkowych, na łączną kwotę
197.028,5 tys. zł 36;
[2] przez Spółkę i Gminę Wrocław w dniu 31 października 2013 r. określono roszczenia na 211.737,9 tys. zł
(z VAT), w tym z tytułu:
−− kar umownych – 65.872,3 tys. zł;
−− niewykonania robót objętych umową, wykonania robót innych, o mniejszej wartości lub robót
wykonanych przy zastosowaniu materiałów innych, o mniejszej wartości niż przewidzianych
umową – 68.618,1 tys. zł;
33 W pkt 16.4 O.W.U. do umowy z dnia 16 stycznia 2010 r. postanowiono, że suma kar umownych nie mogła łącznie przekraczać
10% ceny umownej.
Postanowieniem
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2012 r. uchylono zakaz korzystania z tej gwarancji.
34
Postanowieniem z dnia 24 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu prawomocnie oddalił zażalenie Generalnego
wykonawcy i nie udzielił wnioskowanego zabezpieczenia polegającego za zakazie korzystania z udzielonej przez jeden
z banków gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy.
35 Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.
36 W wystąpieniu przedstawiono kwoty wynikające z zawezwania do próby ugodowej w sprawach o sygn. IV GCo 550/13,
IV GCo 562/13 oraz XIV Co 1906/13/KT.
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−− wykonania przez Zamawiających robót wchodzących w zakres umowny Generalnego Wykonawcy
– 9.273,8 tys. zł;
−− dokończenia realizacji przedmiotu inwestycji – 13.839,8 zł;
−− pozostałych roszczeń – 54.133,9 tys. zł (między innymi zwrot wypłaconego wynagrodzenia
za tzw. prace optymalizacyjne w kwocie 24.680,7 tys. zł, nierozliczenie dostaw inwestorskich
na kwotę 12.040,8 tys. zł37, potrącenie za jakość robót na kwotę 4.549,0 tys. zł oraz niewykonanie
iluminacji Stadionu – 2.690,8 tys. zł).
5. W sierpniu 2013 r. Gmina i Spółka przekazały do Ministra Sportu i Turystyki nierzetelne rozliczenie
końcowe w związku z otrzymaną na budowę Stadionu dotacją. Wbrew obowiązkowi wynikającemu
z § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa w rozliczeniu nie zawarto informacji
dotyczącej podatku od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.
6. Gmina Wrocław nie zwróciła na rachunek Ministerstwa Sportu i Turystyki części dochodu w postaci
kar umownych, którymi obciążyła pierwszego Generalnego Wykonawcę. Zgodnie z § 3 ust. 9
umowy dotacji z dnia 28 października 2009 r. na dofinansowanie realizacji inwestycji stadionowych
niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju EURO 2012, inwestor zobowiązał się, przy
osiągnięciu dochodu od przekazanego dofinansowania (w tym w szczególności kar umownych),
którego nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, do jego zwrotu na rachunek
bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do udziału w kosztach inwestycji, w terminie
7 dni od dnia wpływu na rachunek inwestora. Gmina, pomimo obciążenia Mostostalu Warszawa S.A.
karami umownymi ustalonymi ostatecznie na kwotę 20.482 tys. zł, rozliczonymi poprzez dokonanie
potrącenia tych kar w kwocie 20.100 tys. zł z zobowiązaniami wobec tego wykonawcy z tytułu
robót budowlanych oraz udostępnienia i sprzedaży infrastruktury budowy, a w pozostałej kwocie
– 382 tys. zł uregulowanymi przez wykonawcę, nie odprowadziła na rachunek Ministerstwa Sportu
i Turystyki kwoty co najmniej 2.714 tys. zł38.
Prezydent Wrocławia podczas kontroli zajął stanowisko, że faktury przedkładane przez wykonawcę
były przez inwestora zastępczego (czyli Spółkę) weryfikowane i zatwierdzane, a ewentualne kary
umowne rozliczane w formie bieżących potrąceń z faktur. Taki sposób rozliczeń spowodował,
że faktury przedkładane do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczane były – zdaniem Prezydenta
Wrocławia – już w wartościach po potrąceniach, czyli w wysokości rzeczywistych płatności
za niesporne i wykonane prace oraz w wartościach netto. W ocenie NIK wyjaśnienia te nie zasługują
na uwzględnienie. Kary umowne zostały uzyskane w tytułu opóźnień w realizacji inwestycji
dofinansowanej środkami dotacji z budżetu państwa, a zatem w części stanowiły dochód uzyskany
od przekazanego dofinansowania. Sposób rozliczenia kar umownych (przypisania do potrącenia
z konkretnych faktur) i przedłożenia określonych faktur do rozliczenia dotacji, był jedynie czynnością
techniczną i nie powinien stanowić uzasadnienia dla zaniechania zwrotu części dochodu uzyskanego
przez inwestora od dofinansowania inwestycji środkami dotacji z budżetu państwa.
37 Roszczenie to obejmuje prawie całą wartość kabli i przewodów dostarczonych przez Zamawiających, podczas
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gdy co najmniej 666,442 km (spośród 887,875 km dostarczonych) kabli i przewodów energetycznych zostało,
według raportu Spółki, wbudowanych.
38 Do dnia ostatecznego ustalenia wysokości kar umownych, tj. do dnia 8 lutego 2010 r., Gmina Wrocław uzyskała środki
z dotacji z budżetu państwa w wysokości 25.000.000,00 zł, które wpłynęły w dniu 23 listopada 2009 r. Środki te stanowiły
13,25% poniesionych kosztów inwestycji według stanu na dzień 31 marca 2010 r., wynoszących 188.595.058,94 zł.
Kwota dochodu podlegającego zwrotowi powinna wynosić zatem co najmniej 2.713.865 zł (20.482.000 zł x 13,25%).
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7. W okresie od 18 lutego 2010 r. do 31 listopada 2013 r., tj. przez ponad 45 miesięcy, w księgach
rachunkowych Urzędu nie ujęto i nie wykazywano w sprawozdaniach budżetowych39, należności
od Max Bögl w kwocie 1.916,9 tys. zł z tytułu sprzedaży 18 lutego 2010 r. elementów infrastruktury
technicznej znajdującej się na terenie budowy Stadionu40. Było tak pomimo faktu, że w dniu
21 kwietnia 2011 r. Max Bögl uznał ww. należność za bezsporną i wymagalną. Dokumentująca
sprzedaż faktura, opiewająca na 1.916,9 tys. zł brutto (1.571,2 tys. zł netto oraz 345,7 tys. zł
podatku VAT przy stawce 22%), została wystawiona przez Gminę na rzecz Max Bögl dopiero
w dniu 30 stycznia 2014 r. Skutkowało to koniecznością skorygowania przez Gminę rozliczenia
podatku VAT za luty 2010 r. i zapłatą należnego podatku VAT w wysokości 345,7 tys. zł
wraz z odsetkami od zaległości podatkowej w wysokości 118.6 tys. zł.
3.2.3. Sposób zagospodarowania Stadionu oraz działania podejmowane dla zapewnienia
jego samofinansowania
Działania na rzecz samofinansowania Stadionu
W ocenie NIK, działania na rzecz samofinansowania Stadionu, do czasu zakończenia kontroli,
nie były wystarczające. Priorytetem było przygotowanie Stadionu do EURO 2012, zaś zaniedbano
działania prowadzące do jego późniejszego wykorzystania. Przed uzyskaniem ostatecznego
pozwolenia na użytkowanie Stadionu (26 kwietnia 2012 r.), nie przygotowano z odpowiednim
wyprzedzeniem dużych imprez na 2012 r. Zawarta z WKS Śląsk S.A. umowa partnerska
nie gwarantowała Spółce (właścicielowi Stadionu) uzyskania z rozgrywanych meczy przychodów
pozwalających na pokrycie kosztów ich organizacji. Ponadto nie pozyskano najemców większości
powierzchni komercyjnych oraz sponsora tytularnego. Przyczyną powyższego było przede
wszystkim późne, gdyż dopiero w 2011 r., rozpoczęcie poszukiwania potencjalnych nabywców
usług komercyjnych.
1. Przychody pozyskiwane przez Spółkę w latach 2011–2013 m.in. z tytułu najmu powierzchni
Stadionu, sprzedaży praw wstępu oraz od sponsorów, nie pokrywały kosztów prowadzonej przez nią
działalności, w tym kosztów eksploatacji Stadionu. Strata na działalności gospodarczej zwiększyła się
z 12.791,9 tys. zł w 2011 r. do 48.099,0 tys. zł w 2012 r., w tym na sprzedaży z 12.136,6 tys. zł w 2011 r.
do 41.052,8 tys. zł w 2012 r. Z kolei w 2013 r. strata na działalności gospodarczej wyniosła
46.412,7 tys. zł, w tym na sprzedaży 34.765,8 tys. zł, przy czym na Stadionie nie zapewniono
organizacji koncertów artystów światowego formatu. W przekazanym Prezydentowi Wrocławia
planie finansowym na 2014 r. Spółka przewidziała zwiększenie straty na działalności gospodarczej,
bo do kwoty 63.024,7 tys. zł, w tym na działalności ze sprzedaży do poziomu 48.160,5 tys. zł.
2. Zgromadzenie Wspólników (którego funkcję pełni Prezydent Wrocławia) nie zatwierdziło planów
finansowych Spółki na lata 2011–2013, m.in. ze względu na negatywną ocenę, wydaną w ich
sprawie przez służby finansowe Urzędu, zwracające uwagę w szczególności na utrzymywanie
wysokiej straty, wysokie koszty usług obcych i brak działań restrukturyzacyjnych (w tym w obszarze
wynagrodzeń i zatrudnienia), wskazujące przy tym brak rozwiązania tych problemów od 2011 r.
W konsekwencji, Spółka działała bez zatwierdzonych planów finansowych, co pozostawało
w sprzeczności z jej aktem założycielskim.

39 Rb-N – kwartalnych sprawozdaniach o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za poszczególne
kwartały 2010 r., 2011 r., 2012 r. oraz za I–III kwartał 2013 r.
40 Infrastruktura ta została nabyta przez Gminę Wrocław od Konsorcjum Mostostal.
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3. Na wynik finansowy Spółki istotny wpływ miała m.in. sfera prowadzonej działalności związana
z organizacją imprez masowych (sportowych i rekreacyjnych), która obarczona była znacznym
ryzykiem rynkowym z uwagi na uzależnienie wyników organizowanego wydarzenia od jego
atrakcyjności, właściwego doboru cen biletów wstępu, jak również od ryzyk działania siły wyższej.
Pomimo występowania takiego ryzyka, Spółka nie dysponowała dokumentem określającym
zasady wyboru imprez, jak też wykonawców, którym powierzano ich organizację. Nie opracowano
również kryteriów oceny efektywności finansowej imprez oraz procedur weryfikacji przedkładanych
przez organizatorów szacunków przychodów i kosztów. Powyższe tłumaczono brakiem prawnego
wymogu posiadania przez Spółkę takich dokumentów oraz powierzenia zadań związanych
z zarządzaniem Stadionem firmie zewnętrznej.
Przychód Spółki uzyskany z tytułu organizacji na Stadionie w latach 2011–2013 (I półrocze) 42 imprez
masowych (pozostałe dwie, tj. Polish Masters i Rock in Wrocław nie zostały dotychczas rozliczone),
był niższy od poniesionych przez Spółkę kosztów w sumie o 12.093,1 tys. zł. Wśród tych imprez
było 31 meczy piłkarskich z udziałem WKS Śląsk Wrocław, przy czym organizacja tylko dwóch
z nich była korzystna z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż zakończyła się uzyskaniem
przez Spółkę przychodów wyższych od poniesionych kosztów.
Niezwiązane z konkretną imprezą przychody Spółki z tytułu najmu lóż VIP oraz sprzedaży
miejsc biznesowych i pakietów dodatkowych wyniosły 4.029,3 tys. zł w 2012 r. i 2.124,8 tys. zł
w I półroczu 2013 r.
Działaniem niegospodarnym było zlecenie imprez wymagających dużych nakładów finansowych,
jak walka bokserska, koncert Georga Michaela, Rock in Wrocław, Polish Masters w formule, w której
Spółka zobowiązywała się do bieżącego finansowania kosztów organizatora, a nie do zapłaty
za efekt końcowy. Należy dodać, że faktycznym źródłem finansowania tej formuły był budżet
Gminy Wrocław, gdyż Spółka nie dysponując środkami finansowymi na realizację zawartych
umów, każdorazowo występowała do Prezydenta Wrocławia o przyznanie dopłat do Spółki.
W złożonych wyjaśnieniach utrzymywano, że inny model (wynajęcia Stadionu) nie został przyjęty
przez wykonawców zamówień. W latach 2011-2013 (I półrocze) wniesione do Spółki dopłaty
na dofinansowanie pięciu imprez wyniosły 32.500,0 tys. zł. Z tej kwoty Gminie Wrocław zwrócono41
10.216,8 tys. zł, co stanowiło 31,4%.
4. Spółka ponosiła wysokie koszty usług obcych. Przykładowo, koszty usług świadczonych przez
Konsorcjum SMG wyniosły 10.105,6 tys. zł w 2011 r., 6.480,9 tys. zł w 2012 r. i 5.272,7 tys. zł w 2013 r.
Do czasu kiedy Spółka posiadała 60% własności Stadionu, w 40% w pokrywaniu kosztów usług
świadczonych przez Konsorcjum SMG partycypowała Gmina Wrocław. Po wniesieniu w sierpniu 2011 r.
aportem praw własności do budowanego Stadionu, partycypacja Gminy Wrocław w ponoszonych
kosztach została ograniczona wyłącznie do kosztów przygotowań do EURO 2012.
Spółka nie wykorzystywała potencjału obiektu i nie generowała przychodów na poziomie
umożliwiającym pokrywanie kosztów prowadzonej działalności. Przyczyną powyższego było
późne rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie najemców powierzchni komercyjnych,
gdyż dopiero w 2011 r., tj. w roku w którym planowano oddać Stadion do użytkowania. Do końca
2013 r. nie uzyskiwała m.in. przychodów ze sprzedaży prawa do nazwy Stadionu oraz z najmu
większości powierzchni komercyjnych. Brak maksymalnego wykorzystania potencjału obiektu
41 Zgodnie z art. 179 § 1 k.s.h. dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeśli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej
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powodował, że bieżące funkcjonowanie Spółki było możliwe jedynie poprzez transfery środków
publicznych z budżetu Gminy Wrocław. NIK zwróciła również uwagę, że funkcjonowanie Stadionu
stanowi znaczne obciążenie dla budżetu Gminy w związku z udzielaniem wsparcia finansowego
niezbędnego do pokrycia kosztów z tytułu umowy kredytu oraz umów leasingowych w postaci dopłat
do kapitału lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Jeśli nie zostaną podjęte skuteczne
działania restrukturyzacyjne w zakresie bieżącego funkcjonowania obiektu Stadionu, działalność
Spółki będzie dalej faktycznie obciążać budżet Gminy Wrocław, nie tylko tytułem wsparcia Spółki
środkami na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę Stadionu i na płatność rat leasingowych,
ale również ze względu na konieczność finansowania bieżącego funkcjonowania Spółki.
Wykonywanie funkcji operatora Stadionu
Pierwotnie funkcja operatora Stadionu została powierzona Konsorcjum SMG, z którym
28 stycznia 2010 r. Gmina Wrocław zawarła w tym celu stosowną umowę. W szczególności
zobowiązano SMG do zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej Stadionu,
bezpieczeństwa użytkowania, właściwej eksploatacji i obsługi technicznej, właściwej gospodarki
energetycznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne42),
a ponadto do bieżącego administrowania Stadionem. Od dnia 1 grudnia 2010 r. do umowy tej
po stronie Gminy Wrocław przystąpiła Spółka, która z dniem 1 kwietnia 2012 r. przejęła zarządzanie
Stadionem, pozyskiwanie klientów i zawieranie umów na najem Biznes Klubu, nadzorowanie
prawidłowej realizacji umów najmu zawieranych z klientami (wydawanie przedmiotu najmu, obsługę
imprez i ich rozliczanie), zawieranie umów na sprzedaż miejsc biznesowych i lóż oraz nadzorowanie
ich realizacji. Zakres usług SMG został natomiast ograniczony z tym dniem do doradztwa dotyczącego
imprez organizowanych na Stadionie, jego promocji, administrowania oraz wsparcia przy budowie
strategii, polegającego na organizowaniu dwa razy do roku strategicznych sesji m.in. w celu
przygotowania planów strategicznych dla Stadionu. Od stycznia 2015 r. ma dotyczyć już tylko
doradztwa w związku z imprezami oraz przy promocji Stadionu. Na zmianę zakresu rzeczonych
usług niewątpliwie wpłynął brak rezultatów finansowych z realizacji umowy z 28 stycznia 2010 r.
na świadczenie usług operatora Stadionu, spowodowany m.in. brakiem pozyskania sponsora
tytularnego, niską sprzedażą lóż i miejsc biznesowych, nie pozyskaniem najemców wielu powierzchni
biurowych, przy wysokich kosztach realizacji tej umowy, wynoszących od chwili jej zawarcia
do czasu ograniczenia jej przedmiotu (ponad dwa lata) łącznie 22.543,3 tys. zł (bez VAT).
Użytkowanie Stadionu
1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostały oddane w najem pomieszczenia Stadionu o powierzchni
co najmniej 8.447 m², z czego pomieszczenia o pow. 1.530 m² w satelicie południowym poziom L2
zostały wydane najemcy w dniu 25 lutego 2014 r. na podstawie umowy najmu z dnia 29 kwietnia 2013 r.
2. Rozpoczęcie eksploatacji Stadionu we wrześniu 2011 r. nastąpiło w trakcie procesu inwestycyjnego,
na co Spółka uzyskała warunkowe i częściowe pozwolenia ważne do 17 marca 2012 r.
Przed rozpoczęciem EURO 2012 na Stadionie odbyło się 12 imprez masowych, w tym 11 przed
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Stadionu. Dwie imprezy masowe (mecze
piłkarskie) odbyły się przy tym w okresie, w którym Spółka nie posiadała ważnego pozwolenia
na użytkowanie Stadionu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 55 Prawa budowlanego.

42 Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.
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yy W dniu 18 marca 2012 r. na Stadionie odbył się mecz WKS Śląsk Wrocław z Cracovią Kraków oraz w dniu
21 marca 2012 r. – mecz WKS Śląsk Wrocław z Arką Gdynia – mimo, że ww. dniach Stadion nie posiadał ważnego
pozwolenia na użytkowanie. Według warunkowego pozwolenia PINB z dnia 8 września 2011 r. Stadion mógł być
użytkowany do dnia 17 marca 2012 r. z uwagi na brak uzyskania przez Spółkę pozytywnego (nieograniczonego
czasowo i rzeczowo) stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w trybie art. 56 Prawa
budowlanego, niezbędnego do użytkowania przedmiotowego obiektu budowlanego po dniu 17 marca 2012 r.
W trakcie meczu na Stadionie przebywało w dniu 18 marca 2012 r. 14,8 tys. widzów, zaś w dniu 21 marca 2012 r.
13,0 tys. widzów.

3. Nierzetelnie i z naruszeniem ustawy PZP zostały przeprowadzone przez Spółkę wszczęte
w kwietniu 2012 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe
przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 21–22 lipca 2012 r. turnieju
piłki nożnej o nazwie Polish Masters oraz w dniu 7 lipca 2012 r. – koncertu zespołu Queen
wraz z imprezami towarzyszącymi (Rock in Wrocław).
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości miały istotny wpływ na wybór wykonawcy
zamówienia. W szczególności naruszono zasady udzielania zamówień publicznych, w tym zasadę
przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji, zasadę zachowania należytej staranności przy szacowaniu wartości
zamówienia. Ponadto, wyboru wykonawcy zamówień publicznych dokonano w trybie z wolnej ręki,
pomimo braku przesłanek do zastosowania takiego trybu.
Zarząd Spółki już przed przeprowadzeniem postępowania, bo w marcu 2012 r., wskazał Gminie
Wrocław, kto będzie organizatorem wymienionych imprez, zaś przedmiot postępowania był wynikiem
dokonanego przed jego wszczęciem, bezkonkurencyjnego wyboru oferty stanowiącej propozycję
tego właśnie organizatora.
yy W krótkim okresie pod uwagę brane były różne rodzaje wydarzeń, proponowane przez firmę mającą organizować
imprezy. Rozmowy z osobą reprezentującą tę firmę prowadzone były już w październiku 2011 r. i dotyczyły
organizacji na Stadionie koncertu zespołu U2. W lutym 2012 r., tj. przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia na organizację imprez, przekazano osobie reprezentującej firmę informację o zaakceptowaniu
propozycji organizacji na Stadionie koncertów w 2012 r. W skierowanym natomiast do Gminy Wrocław piśmie
z dnia 22 marca 2012 r. o przyznanie dopłat, (przed formalnym wszczęciem postępowania o wybór wykonawcy)
Zarząd Spółki wskazał: „z budżetu przedłożonego przez organizatora imprez, który przekazujemy w załączeniu,
wynika, iż każde z wydarzeń będzie rentowne. Szacowany […] zysk z każdego z wydarzeń wynosi od 720,0 tys. zł
(„Rock Festival”) do 2.500,0 tys. zł („Polish Masters”)”.

Wskutek niedochowania należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówień, w obu przypadkach
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia nie obejmowała kalkulacji szacowania
jego wartości. Wartość tą oparto na danych wykonawcy zamówienia, a nie na rozeznaniu rynku.
Dokumenty określające wartość szacunkową zamówień, jako Prezes Zarządu, podpisała osoba,
która funkcję tą objęła od dnia 30 kwietnia 2012 r. Wskazuje to na sporządzenie tych dokumentów
po dacie zawarcia umów z dnia 12 kwietnia 2012 r. i 26 kwietnia 2012 r. Stosownie natomiast
do przepisów działu II, rozdziału 2 ustawy PZP ustalenia wartości zamówienia należało dokonać
przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne, w ramach jego przygotowania.
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Zamówień na organizację imprez za łączną kwotę 21.440,1 tys. zł udzielono w trybie zamówienia
z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy PZP, mimo że żadne z zamówień
nie cechowało się tym, że może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę W szczególności usługi
będące przedmiotem zamówienia, w tym m.in. zapewnienie ochrony imprezy, zaplecza medycznego,
zaplecza przeciwpożarowego, sprzątania, obsługi szatni, zorganizowania sprzedaży biletów
itp. nie miały charakteru świadczącego o tym że mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę.
Usługi te mogły wykonywać inne podmioty.
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W obu postępowaniach Zamawiający nie wskazał sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP i pomimo, że wartość zamówienia w każdym przypadku
przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
(200 tys. euro), nie zażądał przedłożenia przez wykonawcę zamówienia dokumentów w celu
potwierdzenia spełnienia tych warunków, poprzestając wyłącznie na złożonym oświadczeniu,
w wyniku czego naruszono art. 68 ust. 2 ustawy PZP.
Od czterech pracowników Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, biorących faktyczny udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację przedmiotowych imprez,
nie zażądano złożenia oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, które zgodnie
z art. art. 17 ust. 2 ustawy PZP jest wymagane od każdego, kto bierze udział w postępowaniu.
W protokole z postępowania nie odnotowano tych osób jako inne osoby wykonujące czynności
w postępowaniu, utrzymując podczas kontroli, że nie powierzono im wykonywania czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Tymczasem osoby te uczestniczyły w negocjacjach
z wykonawcą zamówienia, jak też brały czynny udział w ocenie przedłożonych przez niego materiałów,
tym samym nie sposób przyjąć, że nie brały udziału w postępowaniu.
4. Działaniem niegospodarnym było zlecenie organizacji na Stadionie imprez masowych, w formie
skutkującej zobowiązaniem się Spółki w umowie z dnia 12 kwietnia 2012 r. i umowie z dnia
26 kwietnia 2012 r. (zwanych dalej umowami podstawowymi), do przekazania podmiotowi o niskiej
wiarygodności finansowej środków w łącznej kwocie 21.440,1 tys. zł, tytułem wynagrodzenia
za realizację zamówienia, przy jednoczesnym zleceniu mu pozyskiwania wszystkich wpływów
z organizacji tych imprez, szacowanych w kwocie wyższej niż 21.440,1 tys. zł. W umowach nie zostały
uregulowane kwestie dotyczące wpływów z organizacji imprez (w tym z reklam, od sponsorów,
ze sprzedaży praw wstępu), w szczególności co do zasad i terminów przekazywania ich na konto
Spółki lub na pokrycie kosztów organizacji imprez, jak też kwestie dotyczące sankcji w przypadku
braku wywiązania się z tych zasad. Działania te, jak wyjaśniano podczas kontroli, wynikały
z przekonania o opłacalności ekonomicznej organizowanych imprez i profesjonalizmie wykonawcy
zamówienia. W zawartych z tym samym wykonawcą zamówienia umowach dystrybucji biletów
na każdą z imprez z osobna, ograniczono się wyłącznie do wskazania okresów rozliczeniowych
sprzedaży biletów, przyjmując jako sankcję rozwiązanie umowy z wykonawcą zamówienia,
co było niekorzystne dla Spółki z uwagi na jej zaangażowanie finansowe w przygotowanie imprez.
Brak było przy tym uregulowania istotnych kwestii realizacji zamówienia, w tym w szczególności
co do zapewnienia należytej staranności w pozyskaniu przychodów, prowadzenia działań
reklamowych oraz promocyjnych mających na celu wypromowanie imprezy Polish Masters
i Rock in Wrocław, prowadzenia działań mających na celu pozyskanie sponsorów dla tych imprez
oraz zorganizowania sprzedaży biletów.
yy Zgodnie z zapisem § 8 ust. 6 umów podstawowych, wykonawca zamówienia nie gwarantował skuteczności
działań promocyjnych, działań w zakresie poszukiwania sponsorów, ani liczby sprzedanych biletów wstępu
na imprezę. Zapisy umów ograniczały się do zapewnienia podejmowania starania, aby efekt finansowy
założony w budżecie imprezy został osiągnięty oraz zapewnienia należytego wykonywania czynności i usług
określonych w umowie.

Zarówno w umowach podstawowych, jak i umowach na dystrybucję biletów na imprezę Polish
Masters oraz Rock in Wrocław, nie ustalono kategorii biletów, cen biletów, dopuszczalnych
rabatów i opustów cenowych, jak też liczby nieodpłatnych zaproszeń. W dokumentacji Spółki
brak było załącznika nr 1 do umów z dnia 30 kwietnia 2012 r. na dystrybucję biletów na imprezę
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Polish Masters oraz Rock in Wrocław. Spółka nie dysponowała kalkulacją przychodów ze sprzedaży
biletów uwzględniającą przyjęte ceny biletów, które zostały przedstawione przez wykonawcę
zamówienia w raportach za maj 2012 r. Ceny te odbiegały od cen przyjętych do szacowania
wyniku finansowego imprez.
yy W przypadku Rock in Wrocław w kategorii Golden Circle, zakładaną cenę biletów 469 zł zmniejszono do 399 zł,
co w przypadku 3.470 miejsc zmniejsza przychód o 242,9 tys. zł. W kategorii 4 zakładaną cenę 199 zł,
zmniejszono do 99 zł, co w przypadku 6.843 miejsc zmniejsza przychód o 684,3 tys. zł.
yy W przypadku Polish Masters, oszacowany ze sprzedaży biletów na dwa dni imprezy przychód w wysokości
11.707,0 tys. zł założono przy 100% sprzedaży bez uwzględnienia jakichkolwiek zniżek. Tymczasem, wprowadzenie
już w pierwszym miesiącu sprzedaży biletów, korzystniejszych cenowo dwudniowych karnetów zmniejszało
ten przychód o kwotę 1.287 tys. zł43 przy założeniu 100% sprzedaży karnetów zamiast biletów jednodniowych.
Podobnie nie dokonano oszacowania opłacalności imprez w związku z przyjęciem opustów przy sprzedaży
grupowej, w przypadku której ceny biletów były obniżone nawet o 50%.

5. Spółka nie zapewniła sobie kontroli nad dystrybucją biletów na imprezę Rock in Wrocław
oraz Polish Masters, z których przychody były oszacowane na kwotę co najmniej 21.440,1 tys. zł.
Informację o wielkości sprzedaży praw wstępu Spółka czerpała z raportów sprzedażowych
przedkładanych przez wykonawcę zamówienia, przy czym nie miała gwarancji, że raportowanie
obejmowało całą sprzedaż, tj. prowadzoną przez wszystkie systemy/punkty sprzedażowe,
jak też nie panowała nad ilością sprzedanych biletów po niższej cenie oraz ilością rozdanych
darmowych zaproszeń. Skutkiem powyższego był brak informacji o rzeczywistej liczbie sprzedanych
i rozdanych praw wstępu na te imprezy, jak też rzeczywistej wysokości przychodów osiągniętych
ze sprzedaży biletów, w szczególności w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy
oraz braku ostatecznego rozliczenia tych imprez. Z porównania liczby rozliczonych biletów do liczby
przebywających na Stadionie uczestników imprez wynika, że Spółka nie otrzymała rozliczenia
rozdysponowania ok. 14.000 praw wstępu na imprezę Rock in Wrocław oraz ok. 8.000 praw wstępu
na imprezę Polish Masters.
Nie dysponowano dokumentacją w zakresie realizacji § 1 ust. 9 umów na dystrybucję biletów, zgodnie
z którym wykonawca zamówienia uprawniony był do oferowania do sprzedaży, po uzgodnieniu
ze Spółką, biletów z zastosowaniem indywidualnych rabatów. Nie zapewniono również dokumentacji
w zakresie realizacji postanowień § 2 umów dystrybucji, co do prawa przyjmowania przez Spółkę
rezerwacji biletów (które mogły dotyczyć także nieodpłatnych zaproszeń) oraz przekazanych
wykonawcy zamówienia informacji dotyczących liczby oraz rodzaju biletów i zaproszeń, jak i danych
podmiotów uprawnionych do tych praw wstępu. Kontrola potwierdziła dystrybucję darmowych
biletów, która odbywała się bez pokwitowania w związku z czym brak było możliwości określenia
liczby i kategorii przekazanych wejściówek.
6. Realizacja zamówień w zakresie organizacji Rock in Wrocław oraz Polish Masters odbywała się
z naruszeniem lub niedopełnieniem postanowień umów podstawowych:
 wbrew postanowieniom § 3 ust. 3 tych umów, w budżecie imprez nie wskazano liczby nieodpłatnych
zaproszeń, które miały zostać przekazane instytucjom publicznym, przedstawicielom mediów
oraz właściwym służbom, dla których konieczne było zapewnienie praw wstępu na obiekt Stadionu;
 pomimo wynikających z § 7 ust. 3 uprawnień Spółki do zażądania do wglądu umów i kopii
dokumentów, na podstawie których wykonawca zamówienia dokonywał płatności na rzecz
podwykonawców celem udokumentowania kosztów i wydatków związanych z organizacją imprezy,
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Spółka nie posiadała udokumentowanej informacji o faktycznej wysokości kosztów
poniesionych przez wykonawcę zamówienia za które płaciła, w tym np. potwierdzających
odbycie się w ramach imprezy Polish Masters, VIP bankietu, czy też wystąpienia super gości
(piłkarskich gwiazd);
 wykonawcy zamówienia nie obciążono kosztami o których mowa w § 2 ust. 4 umów, tj. z tytułu
zapewnienia wykonawcy dostępu do wody, energii elektrycznej, ogrzewania, urządzeń i usług
telekomunikacji, jak również kanalizacji i odbioru ścieków, które to koszty miały zostać ujęte
w budżecie każdej z imprez celem ujęcia ich w rozliczeniu ogólnym imprezy. Zgodnie z zapisami
umów podstawowych, Spółka zobowiązała się do pokrycia wyłącznie zwiększonych kosztów,
w przypadku gdy zwiększenie to zostanie spowodowane przyczyną leżącą po jej stronie;
 od wykonawcy zamówienia nie wyegzekwowano przewidzianej w § 1 ust. 9 umów, zamiany
zabezpieczenia wekslowego na gwarancje ubezpieczeniowe, co miało nastąpić w terminie
45 dni od dnia zawarcia umowy. Przyczyną powyższego był brak posiadania przez Spółkę narzędzia
do wyegzekwowania tego zabezpieczenia, a rozwiązanie umowy było niekorzystne dla Spółki
ze względu na wkład finansowy włożony w organizację imprez. W konsekwencji zabezpieczeniem
Spółki pozostał wyłącznie weksel in blanco. W przypadku wykonawcy zamówienia, będącym
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z niskim kapitałem zakładowym (początkowo
5 tys. zł, później 105 tys. zł),o niskiej wartości aktywów oraz ponoszącym w latach 2010–2011
stratę w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, takie zabezpieczenie należy uznać
za zdecydowanie niewystarczające.
„Umowa portalowa”
Z pominięciem ustawy PZP, Gmina Wrocław i Spółka udzieliły w dniu 31 maja 2010 r. zamówienia
publicznego za 3.313,0 tys. zł (z VAT) na produkcję i koprodukcję materiałów programowych
przeznaczonych do emisji na Portalu internetowym poświęconym tematyce EURO 2012. W powyższym
przypadku bezpodstawnie zastosowano zwolnienie ze stosowania ustawy PZP, o którym mowa
w jej art. 4 pkt 3 lit. g. Zamówienie obejmowało bowiem nie tylko objęte zwolnieniem nabywanie,
przygotowywanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych
do emisji w Internecie. Stosownie do art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji44, programem jest uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych
przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór w ustalonym
przez nadawcę układzie. Tymczasem przedmiotem zamówienia oprócz usług z szeroko pojętego
zakresu wytwarzania treści, były również inne usługi, takie jak moderowanie portalu i pozyskiwanie
określonych przychodów z jego działalności. Ponadto przedmiotem zamówienia obok materiałów
programowych do emisji w Internecie, były także innych treści do zamieszczenia w portalu
internetowym, takie jak materiały tekstowe (artykuły) i gry. Udzielenie zamówienia nastąpiło zatem
z naruszeniem art. 7 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązującym udzielanie zamówienia wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Wskutek stwierdzonej nieprawidłowości zamawiający
wydatkowali niezgodnie z prawem środki w łącznej kwocie 2.574,7 tys. zł brutto (1.520,3 tys. zł
– Gmina Wrocław; 1.054,4 tys. zł – Spółka), a ponadto nie osiągnięto planowanych przychodów
w kwocie 1.970,0 tys. zł.
44 Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.
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W trakcie realizacji zawartej umowy, kolejnymi aneksami wprowadzano zmiany terminu osiągnięcia
przez wykonawcę zamówienia założonych w umowie przychodów z Portalu. i Miało to wpływ
na zmniejszenie w 2010 r. oraz w 2011 r. wysokości przychodów Gminy Wrocław i Spółki, stanowiło
natomiast zmianę korzystną zmianę dla wykonawcy zamówienia, zwalniając go z zapłaty kar
umownych z tytułu nieosiągnięcia zakładanych pierwotnie w umowie przychodów.
Gospodarowanie działkami zlokalizowanymi obok Stadionu (w kompleksie Stadionu)
W dniu 3 grudnia 2010 r., w trybie bezprzetargowym, Gmina Wrocław oddała na rzecz WKS Śląsk
Wrocław S.A. (dalej: WKS) nieruchomości przeznaczone pod budowę Centrum Handlowo-Usługowego
w kompleksie Stadionu (dalej: Centrum) w odpłatne użytkowanie na 30 lat.
Umowa użytkowania została rozwiązana w dniu 8 lutego 2012 r., tj. przed upływem okresu na jaki
została zawarta. W związku z tym, w dniu 10 lutego 2012 r., oddane w użytkowanie nieruchomości
zostały odebrane przez Gminę Wrocław45.
W dniu 10 października 2013 r. pomiędzy Gminą Wrocław, WKS, podmiotem, który miał realizować
inwestycję budowy Centrum oraz jednym z akcjonariuszy WKS, zostało zawarte porozumienie
określające m.in. warunki rozliczenia nakładów poniesionych w związku z użytkowaniem przez WKS
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław. Gmina Wrocław zobowiązała się do zwrotu
na rzecz WKS nakładów poniesionych na użytkowaną nieruchomość w wysokości 18.104,0 tys. zł
netto. Na mocy porozumienia kwota ta nie miała być jednak przekazana przez Gminę Wrocław
na rzecz WKS, ale na rzecz podmiotu, który miał realizować inwestycję budowy Centrum46.
W dniu 3 października 2012 r. WKS zobowiązał się bowiem, że po uzyskaniu od Gminy Wrocław zwrotu
nakładów, przekaże je na rzecz podmiotu, który miał realizować inwestycję budowy Centrum. Gmina
Wrocław zobowiązała się, że przekaże ww. kwotę na rzecz podmiotu, który miał realizować inwestycję
budowy Centrum, niezwłocznie po sprzedaży nieruchomości, jednakże nie później niż do dnia
30 listopada 2014 r. Gmina Wrocław miała dołożyć wszelkich starań, by sprzedaż nieruchomości
nastąpiła w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania porozumienia. W celu zabezpieczenia
zwrotu nakładów Gmina Wrocław i WKS złożyły na rzecz podmiotu, który miał realizować inwestycję
budowy Centrum, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
W związku z koniecznością rozwiązania umowy użytkowania z dnia 3 grudnia 2010 r. Gmina Wrocław
w sposób rodzący dla niej negatywne skutki finansowe, podejmowała czynności w stosunku
do WKS (użytkownika).
W dniu 21 listopada 2011 r., w związku z faktem, że cel dla potrzeb którego nieruchomość została
oddana w użytkowanie47, nie zostanie osiągnięty w terminie48, a także ze względu na nieopłacanie
przez użytkownika należności za korzystanie z nieruchomości, Gmina Wrocław skierowała
do WKS wezwanie do złożenia oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy49. Wezwanie to było
dwukrotnie – w dniach 16 grudnia 2011 r. oraz 12 stycznia 2012 r. – ponaglane. Pomimo tego, w dniu
31 lutego 2012 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy użytkowania w drodze porozumienia stron.
Jeden z Wiceprezydentów Wrocławia wyjaśnił, że rozwiązanie umowy użytkowania w innym trybie
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W imieniu i na rzecz gminy działał pełnomocnik – spółka Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Porozumienie w tym zakresie opierało się na konstrukcji prawnej przekazu wierzytelności.
Tj. budowa Centrum.
Tj. do rozpoczęcia EURO 2012.
Na podstawie § 10 ust. 1 umowy.
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niż za porozumieniem stron byłoby czasochłonne i najprawdopodobniej wymagałoby skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego. W związku z tym uznał, że w interesie Gminy Wrocław
jest rozwiązanie tej umowy w drodze porozumienia stron, czyli w trybie określonym w § 10 ust. 2
umowy użytkowania.
W dniu 3 lutego 2012 r. Gmina Wrocław oświadczyła, że jeżeli pomimo ogłoszonego przetargu,
nieruchomości które były przedmiotem użytkowania, nie zostaną sprzedane po cenie
umożliwiającej zwrot poniesionych na nie przez WKS nakładów, zobowiązanie Gminy Wrocław
do zwrotu WKS tych nakładów wygaśnie. W porozumieniu z dnia 10 października 2013 r. Gmina
Wrocław zobowiązała się natomiast zwrócić nakłady poniesione na nieruchomość przez WKS
niezależnie od tego, czy nieruchomość uda się sprzedać. Prezydent Wrocławia wyjaśnił,
że użytkownikowi przysługiwało roszczenie o zwrot nakładów niezależnie od oświadczenia z dnia
3 lutego 2012 r. Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 260 i art. 263) przewidują zwrot nakładów
poczynionych przez użytkownika, nie uzależniając tego zwrotu od żadnych dodatkowych
okoliczności, w szczególności terminu, warunku itp.
NIK zwraca uwagę, iż w świetle całokształtu umowy użytkowania z dnia 3 grudnia 2010 r. nie ulega
wątpliwości, że intencją Gminy Wrocław było długoterminowe zagospodarowanie należących do niej
nieruchomości, co umożliwiłoby czerpanie z tego tytułu pożytków w postaci opłat za użytkowanie,
a jednocześnie Gmina Wrocław nie ponosiłaby kosztów związanych z zagospodarowywaniem
nieruchomości. W szczególności też trzeba podkreślić, że Gmina Wrocław nie miała możliwości
sama zagospodarować nieruchomości w preferowany przez siebie sposób, tj, budując Centrum,
nie pozwalają bowiem na to przepisy prawa regulujące zakres zadań wykonywanych przez gminy,
a także przepisy wyznaczające dopuszczalne sfery działalności gospodarczej gmin – gmina
nie może prowadzić działalności o charakterze ściśle komercyjnym, niezwiązanej z realizacją celów
użyteczności publicznej50.
W związku z tym w ocenie NIK, zawierając umowę Gmina Wrocław nie przewidywała pokrywania
nakładów na nieruchomość. Jeżeli zatem przedsięwzięcie budowy Centrum nie powiodło się
nie z winy Gminy Wrocław, nakłady na nieruchomość powinien ponieść użytkownik, a nie Gmina
Wrocław.
Na mocy porozumienia z dnia 10 października 2013 r. Gmina Wrocław miała dołożyć wszelkich
starań, aby sprzedaż nieruchomości pierwotnie przeznaczonych pod budowę Centrum nastąpiła
w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania porozumienia, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Do tego czasu nieruchomości nie zostały jednak sprzedane. W okresie od 11 czerwca 2012 r.
do 18 lutego 2014 r. podjęto cztery bezskuteczne próby sprzedaży nieruchomości51. NIK zwraca
uwagę, że jeżeli próby sprzedaży nieruchomości będą w dalszym ciągu bezskuteczne i sprzedaż
nie powiedzie się do dnia 30 listopada 2014 r., Gmina Wrocław będzie zmuszona do pokrycia
ze środków publicznych należności w kwocie 18.104,0 tys. zł z tytułu zwrotu nakładów, bez możliwości
wykorzystania w tym celu przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Biorąc pod uwagę fakt,
50 Wynika to przede wszystkim z art. 163 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który wskazuje samorząd terytorialny

wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Ponadto
dopuszczalne ramy działalności gminy określone są w ustawie o samorządzie gminnym I ustawie o gospodarce komunalnej.
51 W czerwcu 2012 r. nieruchomości wystawiono na przetarg za cenę wywoławczą 80 mln zł, w grudniu 2012 r. – za cenę
wywoławczą 80 mln zł, w maju 2013 r. – za cenę wywoławczą 68 mln zł, w listopadzie 2013 r. – za cenę wywoławczą
65 mln zł.
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że sprzedaż jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym, istnieje ryzyko, że należności z zwrotu
nakładów na nieruchomość nie zostaną w ogóle odzyskane z przychodów ze sprzedaży,
w związku z czym środki publiczne pozostaną ich finalnym źródłem sfinansowania. Należy przy
tym zauważyć, że dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości została
oszacowana na kwotę 54.400,0 tys. zł, a zatem Gmina Wrocław, chcąc odzyskać nakłady w kwocie
18.104,0 tys. zł, musiałaby sprzedać nieruchomości za co najmniej 72.504,0 tys. zł, tj. w kwocie
co najmniej o 7.504 tys. zł wyższej, niż cena wywoławcza w ostatnim z ww. czterech przetargów
na sprzedaż nieruchomości.
Obsługa prawna Spółki
W latach 2008–2013 koszty obsługi prawnej działalności Spółki wyniosły 8.309,2 tys. zł (z VAT).
Do dnia 22 lutego 2014 r. nie zostały uregulowane wymagalne zobowiązania wobec jednej z kancelarii
za obsługę prawną świadczoną w 2013 r. na kwotę 1.165,0 tys. zł (z VAT).
Od połowy 2008 r. Spółka posiadała umowy zawarte z dwoma adwokatami na pełną obsługę prawną
za wynagrodzeniem miesięcznym oscylującym od 7,0 tys. zł do 26,8 tys. zł. Łącznie koszty usług
świadczonych przez tych adwokatów do końca 2013 r. wyniosły 1.904,3 tys. zł (z VAT). Pomimo to,
od połowy 2008 r. Spółka zlecała innym kancelariom i podmiotom gospodarczym opracowywanie
opinii, analiz dokumentów, świadczenie doradztwa prawnego lub zastępstwa procesowego, łącznie
za 6.122,5 tys. zł, co w ocenie NIK było działaniem niegospodarnym.
NIK nie podzielił przy tym wyjaśnień przedstawicieli Spółki, że powierzenie wykonywania rzeczonych
usług innym kancelariom i podmiotom gospodarczym wynikało z ilości prowadzonych spraw,
w szczególności z problemów związanych z realizacja umowy z Generalnym Wykonawcą. Charakter
i ilość tych spraw nie uzasadniał bowiem ponad sześciomilionowych wydatków na rzecz innych
kancelarii prawnych. W umowach z adwokatami mającymi zapewnić pełną obsługę prawną
nie zawarto ograniczeń co do ilości i ewentualnego skomplikowanego charakteru prowadzonych
spraw. Umowy te łącznie obejmowały pełne spektrum spraw Spółki, wymagających świadczenia
pomocy prawnej.
Podnieść należy niekorzystne dla Spółki warunki wynagradzania jednej z tych kancelarii, według
godzinowych stawek wynoszących w okresie od 29 grudnia 2009 r. do 16 kwietnia 2013 r.
– 610 zł (bez VAT) za godzinę pracy każdego zatrudnionego przez tę kancelarię prawnika
lub specjalisty z innej dziedziny, a od 17 kwietnia 2013 r. – 420 zł (bez VAT) za godzinę pracy.
Spółka zgodziła się również na pokrywanie kosztów dojazdów do jej siedziby (od października 2012 r.)
oraz kosztów noclegów (od grudnia 2009 r.), a nawet dokonywania wypłat za czas dojazdów (również
od grudnia 2009 r.)52.
Zgodnie z rozliczeniami dokonywanymi według tak przyjętych stawek, wynagrodzenie za usługi
tej kancelarii tylko w latach 2012–2013 wyniosło 2.991,5 tys. zł, tj. średnio 124,6 tys. zł miesięcznie53,
od sześciu do dziesięciu razy więcej niż wynagrodzenie adwokatów mających (według zapisów
52 Koszty Spółki związanej z dojazdami prawników kancelarii do siedziby Spółki oraz ich noclegów w latach 2010–2013
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wyniosły co najmniej 88,1 tys. zł (w tym co najmniej 8,0 tys. zł sprzecznie z zawartą umową), a związane z wynagrodzeniem
prawników za czas dojazdu - co najmniej 98,4 tys. zł.
53 Koszty te dotyczyły w szczególności sporu sądowego z powództwa Generalnego Wykonawcy, który znajduje się w fazie
początkowej i obejmuje żądanie ustalenia, że Spółce i Gminie Wrocław nie przysługuje prawo do żądania zapłaty kar
umownych z tytułu zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy oraz odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy,
a także obejmuje roszczenie o zobowiązanie Zamawiających do zaniechania korzystania z gwarancji bankowych.
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zawartych z nimi umów) świadczyć Spółce pełną obsługę prawną wynoszącymi w tym czasie
od 12,0 tys. zł do 20,1 tys. zł. Praca jednego specjalisty tej kancelarii, przyjmując średniomiesięczną
liczbę godzin na 168, kosztowała Spółkę miesięcznie 125,9 tys. zł z VAT (przy stawce 610 zł
za godzinę bez VAT) bądź 86,8 tys. zł z VAT (przy stawce 420 zł za godzinę bez VAT). W zestawieniu
z wysokością ww. wynagrodzenia dwóch adwokatów, obrazuje to skalę zawyżenia wynagrodzenia
przy powierzeniu realizacji obsługi prawnej tej kancelarii. W ocenie NIK nie znajduje bowiem
obiektywnego uzasadnienia wypłacanie nawet 10 krotnie wyższego wynagrodzenia poszczególnym
prawnikom prowadzącym obsługę prawną Spółki.
Poszczególne usługi prawne kosztowały Spółkę od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy zł.
Przykładowo, koszty przygotowania odpowiedzi na pozew Generalnego Wykonawcy przez
jednego z kilku zajmujących się dokumentem prawników w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r.
wyniosły 203,3 tys. zł, natomiast koszty przygotowania pozwu w sprawie żądania zapłaty
z gwarancji bankowej co najmniej 35,4 tys. zł, choć stanowił on jedynie kompilację wcześniejszych
pism kierowanych do gwaranta, za przygotowanie których kancelaria uzyskała już wcześniej
wynagrodzenie. Zauważyć również należy, iż zlecenie opracowania wzmiankowanego pozwu
związane było z wcześniejszym nieefektywnym prowadzeniem sprawy uruchomienia gwarancji,
z uwagi na brak notarialnego potwierdzenia jednego z podpisów. Przyjęty system wynagradzania
usług tej kancelarii powodował, że wykonywanie prostych czynności jak zawiezienie pozwu
z siedziby Spółki do siedziby sądu we Wrocławiu kosztowało blisko 1,0 tys. zł, a wykonanie w ciągu
dziesięciu kolejnych dni po 29 telefonów dziennie do sądów rejonowych i okręgowych w Szczecinie
kolejne 9,0 tys. zł.
Rodzaj świadczonych usług oraz brak w przyjętym systemie rozliczeń realnej możliwości sprawowania
przez Spółkę nadzoru nad ich pracochłonnością, zdaniem NIK, nie gwarantuje optymalizacji kosztów
tych usług.
yy Jednej z kancelarii prawnych Spółka powierzyła w okresie od 1 lutego do 16 kwietnia 2013 r. świadczenie pomocy
prawnej bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia pisemnej umowy,
co było niezgodne z art. 7 ust. 3 i art. 139 ust. 2 ustawy PZP. Koszty usług wykonanych w okresie, kiedy strony nie były
związane pisemną umową, wynagrodzenie tej kancelarii wyniosło co najmniej 195,8 tys. zł (z VAT). W podpisanej
natomiast z tą kancelarią 17 kwietnia 2013 r. umowie zawarto informację, iż w okresie od 1 lutego do 16 kwietnia
2013 r. kancelaria świadczyła usługi związane z będącymi w toku postępowaniami sądowymi wymagającymi stałego
monitorowania i niezwłocznego reagowania na czynności podejmowane przez sąd, lub uczestników postępowań.
NIK nie podziela przedmiotowego stanowiska, jako uzasadnienia realizacji zamówienia bez zawarcia pisemnej
umowy, bowiem nie istniały przeszkody natury faktycznej lub prawnej uniemożliwiające Spółce przeprowadzenie
odpowiednio wcześnie postępowania o zamówienie publiczne i zawarcia pisemnej umowy. Przepisy ustawy PZP
nie przewidują legalnej możliwości obejmowania umowami jakichkolwiek usług wykonanych przed wszczęciem,
jak w tym przypadku, postępowań o zamówienia publiczne.
yy Niegospodarne wydatkowanie co najmniej 102,2 tys. zł w wyniku dwukrotnej zapłaty wynagrodzenia jednej
z kancelarii za te same usługi doradztwa prawnego, wykonane w okresie od grudnia 2009 r. do stycznia 2010 r.54.
yy Stwierdzono nieuzasadnione zakresem działalności Spółki sfinansowanie w 2013 r. kosztów sporządzenia opinii
w sprawie odwołania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia w kwocie 2,5 tys. zł.
W ocenie NIK wymieniony wydatek został poniesiony niegospodarnie.

54 Zgodnie z umową nr 39/W2012/2009 z 29 grudnia 2009 r., obowiązującą do 31 stycznia 2010 r. (po zmianie dokonanej
porozumieniem z dnia 20 stycznia 2010 r.), łączne wynagrodzenie kancelarii nie mogło przekroczyć 300,0 tys. zł (bez VAT).
Strony w formie pisemnej wymaganej przepisami ustawy PZP nie ustaliły zasad rozliczeń po przekroczeniu tej kwoty,
a pomimo to za czynności zrealizowane od grudnia 2009 r. do stycznia 2010 r., Spółka zapłaciła kancelarii wynagrodzenie
za doradztwo prawne w łącznej kwocie 395,5 tys. zł (bez VAT).
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Realizacja obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
Spółka nie zadeklarowała w 2012 r. do opodatkowania budynków i budowli wchodzących w skład
Stadionu oraz nie opłaciła podatku od tych nieruchomości, pomimo rozpoczęcia ich użytkowania
w 2011 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych55,
jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli
albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego
po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli
albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W 2011 r. na Stadionie
przeprowadzono sześć imprez masowych56, pomieszczenia Stadionu były odpłatnie wynajmowane
na podstawie umowy podmiotom zewnętrznym, a od sierpnia 2011 r. do pomieszczeń biurowych
w satelicie zachodnim przenieśli się pracownicy Spółki. Okoliczności te świadczą ewidentnie
o rozpoczęciu użytkowania budynków i budowli w 2011 r. przed ich ostatecznym wykończeniem.
Organ podatkowy skierował 21 marca 2012 r. wezwanie do wyjaśnienia okoliczności, które
mogą świadczyć o powstaniu obowiązku podatkowego w stosunku do nowo wybudowanych
obiektów, a 4 października 2012 r. do skorygowania deklaracji podatkowej w zakresie przedmiotów
opodatkowania, wskazując, że należy zadeklarować również budynki i budowle. Do zakończenia
kontroli Spółka nie skorygowała rzeczonej deklaracji utrzymując wbrew przytoczonym wcześniej
faktom, iż w 2011 r. nie rozpoczęto użytkowania Stadionu jako przedmiotu podlegającego
opodatkowaniu57, a organ podatkowy nie ustalił zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości
za 2012 r., pozostając na etapie wykonywania czynności sprawdzających.
W 2013 r. Spółka w deklaracji na podatek od nieruchomości wskazała jako przedmioty opodatkowania
budynki o powierzchni 103,5 tys. m2 i budowle o wartości 102.832,7 tys. zł, a podatek z tego tytułu
został wykazany w łącznej kwocie 4.419,1 tys. zł. Spółka w związku z brakiem środków finansowych
występowała do Prezydenta Wrocławia (organu podatkowego) o odroczenie płatności podatku
od nieruchomości za 2013 r., który decyzjami z dnia 9 lipca, a następnie 13 grudnia 2013 r.58 odroczył
zapłatę podatku odpowiednio do 20 grudnia 2013 r. oraz do 31 marca 2014 r. W tym terminie
Spółka nie opłaciła podatku od nieruchomości, uzyskała natomiast kolejne odroczenie jego płatności
do dnia 30 czerwca 2014 r.59, z jednoczesnym ustaleniem opłaty prolongacyjnej w kwocie 243,6 tys. zł.
W dniu 21 marca 2014 r. Spółka uzyskała też odroczenie płatności do 31 lipca 2014 r. podatku
od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2014 r. w kwocie 2.275,3 tys. zł, przy opłacie
prolongacyjnej 36,9 tys. zł.
Spółka niegospodarnie poniosła koszty doradztwa podatkowego rzędu 28,9 tys. zł z VAT (według
szacunku Spółki), związanego z działaniami podejmowanymi w celu uzyskania pomocy publicznej
w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr III/13/06 Rady Miejskiej
Wrocławia z 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach

55 Dz. U. z 2014 r., poz. 849.
56 W dniu: 10 września 2011 r. – walka bokserska Kliczko-Adamek, 17 września 2011 r. – koncert Georga Michaela, 1 października
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2011 r. – wyścigi Monster Jam, 28 października 2011 r. – mecz piłkarski Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk, 11 listopada 2011 r.
– mecz piłkarski Polska – Włochy, 25 listopada 2011 r. – mecz piłkarski Śląsk Wrocław – Wisła Kraków.
57 Pismem z 18 grudnia 2012 r. Spółka poinformowała Prezydenta Wrocławia, że w jej ocenie nie wystąpiły przesłanki
do złożenia korekty deklaracji. Twierdzili, że w 2011 r. na gruntach Spółki znajdował się jedynie obszar robót oraz istniejące
na tym terenie roboty budowlane wraz z urządzeniami, a nie obiekt budowlany.
58 Decyzja ta była poprzedzona decyzją o odroczeniu podatku z dnia 9 lipca 2013 r.
59 Na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 31 marca 2014 r.
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programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonych dla małych,
średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia60.
Nie została bowiem spełniona przez Spółkę elementarna zasada udzielania tego rodzaju pomocy
publicznej, tj. nie wystąpił tzw. efekt zachęty61, gdyż realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r.62
(w oparciu o pozwolenie na budowę wydane we wrześniu 2008 r. prowadzono, między innymi,
prace geodezyjne, roboty ziemne, prace związane z likwidacją zbiorników wodnych znajdujących
się na terenie objętym inwestycją), zaś Spółka nie złożyła przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
wniosku o udzielenie pomocy publicznej. Ponadto Prezydent Wrocławia jako organ podatkowy
odmówił jej potwierdzenia prawa do tej pomocy.
60 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r., Nr 3 poz. 16 ze zm.
61 Oznaczający, że udzielana pomoc publiczna jest dla inwestora impulsem do podjęcia realizacji inwestycji, a bez udzielonej
pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie.

62 Pierwszy wpis w dzienniku budowy, dotyczący rozpoczęcia prac przygotowawczych, został dokonany w dniu 29 września 2008 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych
na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu;
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem.
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4.1 Przygotowanie i organizacja kontroli
Kontrola została podjęta w związku z interpelacjami poselskimi, publikacjami prasowymi i relacjami
telewizyjnymi. Podejmując tą kontrolę uwzględniono również m.in.: pisemną prośbę Prezydenta
Wrocławia z dnia 4 października 2012 r. o przeprowadzenie kontroli finansowania, organizacji
i rozliczenia dwóch imprez po zakończeniu turnieju piłkarskiego EURO 2012:
−− turnieju piłkarskiego „Polish Masters”,
−− koncertów w ramach „Rock In Wrocław”.
Najwyższa Izba Kontroli monitorowała od początku przebieg przygotowań do organizacji EURO 2012,
poprzez coroczne przeprowadzanie kontroli, dokonywanie ocen i formułowanie wniosków
pokontrolnych. Niniejsza kontrola stanowiła zatem kontynuację cyklu kontroli dotyczących
przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju EURO 2012 o numerach P/08/175; P/09/073;
P/10/072 oraz P/11/074 (w części dotyczącej budowy Stadionu)63. Celem wymienionych kontroli
była m.in. ocena realizacji przez miasta-gospodarzy i samorządowe spółki celowe zadań wynikających
z gwarancji i zobowiązań wobec UEFA oraz przyjętych planów, programów i harmonogramów.
Ich wyniki uzasadniały generalnie pozytywną ocenę przygotowania Stadionu na EURO 2012,
w tym zaawansowanie budowy w latach poprzedzających turniej, mimo stwierdzanych nieprawidłowości.
Podnieść jednakże należy, iż w wystąpieniu LWR-4101-25-01/2011 z 26 stycznia 2012 r., skierowanym
do Prezydenta Wrocławia po zakończeniu z ostatniej z tych kontroli (P/11/074) – dodatkowo podkreślono,
iż ocena zasadności zarówno wzrostu kosztów budowy Stadionu, jak i wydłużenia czasu jego realizacji,
wymaga przeprowadzenia odrębnych badań kontrolnych. Podczas niniejszej kontroli podjęto zatem
badania nieuwzględnione w trakcie wcześniejszych kontroli.
Ważniejsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli P/08/175, P/09/073, P/10/072
oraz P/11/074 – w części dotyczącej budowy Stadionu, dotyczyły m.in.:
−− przedłużania okresu budowy i wzrostu jej kosztów;
−− niezakończenia w umownym terminie wszystkich robót związanych z budową Stadionu
(do wykonania po 30 czerwca 2011 r. pozostały niektóre prace wykończeniowe, instalatorskie
wewnątrz obiektu, zagospodarowanie terenu wokół Stadionu m.in. nasadzenia zieleni, parkingi
dla autokarów; nie uruchomiono także procedur rozruchowych i kalibrujących systemy
operacyjno-techniczne obiektu);
−− wypłacenia wykonawcy, tj. Konsorcjum Max Bögl, dodatkowego wynagrodzenia za przyśpieszenie
robót w kwocie 24.680,1 tys. zł (brutto), choć w umownym terminie budowa Stadionu nie została
zakończona;
−− niepodjęcia w 2011 r. przez Spółkę konkretnych zamierzeń czy też decyzji odnośnie ewentualnego
zwrotu przez Wykonawcę wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia (wymienionych wcześniej
24.680,1 tys. zł);
−− niewyjaśnienia przez nadzór inwestorski (sprawowany przez służby techniczne Spółki Wrocław
2012) problemów z terminową realizacją robót (co dopilnowano w przypadku poprzedniego
wykonawcy – Konsorcjum Mostostal);
−− sprzecznego z prawem rozliczenia kończącego współpracę z byłym wykonawcą Stadionu
(Konsorcjum Mostostal) oraz ponoszenie kosztów związanych z wyposażeniem placu budowy.
63 P/08/175 – przeprowadzonej w końcu 2008 r., P/09/073 – zakończonej na przełomie 2009 r. oraz 2010 r., P/10/072
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– zakończonej w styczniu 2011 r. oraz P/11/074 – zakończonej na przełomie 2011 r. oraz 2012 r.
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W szczególności w dniu 30 grudnia 2009 r., zgodnie z Pełnomocnictwem Prezydenta Wrocławia
Spółka oświadczyła, iż w trybie natychmiastowym rozwiązuje umowę z dnia 14 kwietnia 2009 r.
z dotychczasowym wykonawcą Stadionu, tj. z Konsorcjum Mostostal. Z naruszeniem ww. umowy,
w związku z niedopuszczeniem placu budowy przez Konsorcjum Mostostal w określonym umową
terminie, Spółka nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy sporządzenia protokołu inwentaryzacji, usunięcia z terenu budowy urządzeń zaplecza
technicznego i odebrania terenu budowy. W dniu 8 lutego 2010 r. podpisano z dotychczasowym
Wykonawcą porozumienie zmieniając ww. warunki związane z przekazaniem placu budowy
na korzystne dla Wykonawcy, które zostały spełnione.
Z tytułu rozwiązaniu umowy, z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy, Gminie Wrocław
przysługiwała kara umowna w wysokości 72.970 tys. zł, tj. 10% wartości ceny umownej jednak
w powołanym porozumieniu karę tę pomniejszono do kwoty 20.482 tys. zł. Uznano, bowiem, że kwota
52.488 tys. zł, o którą pomniejszono karę, stanowi tzw. „oszczędność” Gminy Wrocław wynikającą
z niezwłocznego przekazania przez Konsorcjum Mostostal placu budowy Zamawiającemu.
W ocenie NIK, zmiany umowy w części dotyczącej przekazania terenu budowy, a w konsekwencji
pomniejszenie kary umownej za niewykonanie przedmiotu umowy o kwotę ww. „oszczędności”
w wysokości 52.488,0 tys. zł, były dokonane z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Przepis
ten zakazuje bowiem dokonywania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy.
Zgodnie z powołanym porozumieniem, kwotę odpowiadającą części kary umownej, tj. 20.100 tys. zł
skompensowano z należnościami Konsorcjum Mostostal. Pozostała kwota 382 tys. zł została
wyegzekwowana od konsorcjum Mostostal dopiero w trakcie kontroli NIK przeprowadzonej
na przełomie 2010/2011 r., tj. po 10 miesiącach od daty podpisania porozumienia.
Podkreślić także należy, że jeden z istotniejszych wniosków sformułowanych pod adresem zarządu
Spółki z kontroli P/10/072 na początku 2011 r. o doprowadzenie do odpłatnego przejęcia przez
Konsorcjum Max Bögl elementów infrastruktury technicznej zakupionych za kwotę niespełna
2 mln zł od konsorcjum Mostostal, mimo przyjęcia do realizacji, wykonany został dopiero w trakcie
niniejszej kontroli, tj. po upływie 2,5 roku.

4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli
Wynikiem przeprowadzonych postępowań kontrolnych były wystąpienia pokontrolne do kierowników
obu skontrolowanych jednostek, skierowane w dniu 6 maja 2014 r. Prezydent Wrocławia i Prezes
Zarządu Spółki zgłosili do wystąpień pokontrolnych łącznie 80 zastrzeżeń. Zakwestionowano
prawie wszystkie oceny i uwagi oraz część wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,
w tym negatywne oceny ogólne kontrolowanej działalności.
Komisje Rozstrzygające NIK rozpatrzyły zastrzeżenia w następujący sposób:
 17 zastrzeżeń uwzględniły w całości,
 15 zastrzeżeń uwzględniły częściowo,
 48 zastrzeżeń oddaliły.
Ujednolicone teksty wystąpień pokontrolnych skierowane zostały do Prezydenta Wrocławia
w dniu 2 września 2014 r., a do Zarządu Spółki w dniu 6 października 2014 r.
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Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Zespołów Orzekających Komisji Rozstrzygającej
NIK, w wystąpieniach pokontrolnych sformułowano wnioski pokontrolne pod adresem:
 Prezydenta Wrocławia, wnosząc o:
1.	Uzupełnienie sporządzonego w sierpniu 2013 r. i przekazanego Ministrowi Sportu i Turystyki
rozliczenia końcowego dotacji na budowę Stadionu w zakresie wymaganej informacji dotyczącej
podatku od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.
2.	Skorygowanie faktury VAT nr 21/08/2011/WNS z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zaniżoną wartość
40/100 udziału w prawie własności nieruchomości wraz z rozpoczętą budową Stadionu
oraz skorygowanie rozliczenia podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r.
3. Przeprowadzenie postępowania podatkowego i określenie Spółki zobowiązania podatkowego
w podatku od nieruchomości za rok 2012.
 Zarządu Spółki, wnosząc o:
1. Przyśpieszenie działań zapewniających rozliczenie budowy Stadionu, a nadto gwarantujących
usunięcie stwierdzonych wad powstałych podczas jego budowy.
2. Podjęcie działań ukierunkowanych na jak najszybsze doprowadzenie do samofinansowania
Stadionu, uwzględniając m.in.:
 zagospodarowanie obiektów i pomieszczeń Stadionu, w tym doprowadzenie do pozyskania
najemców na powierzchnie przeznaczone na wynajem;
 podjęcie restrukturyzacji kosztów działalności Spółki, uwzględniając w tym zmniejszenie
kosztów usług obcych i wyeliminowanie niegospodarnych zleceń dotyczących obsługi prawnej.
3.	Zapewnianie środków finansowych na realizację usług odśnieżania dachu Stadionu.
4.	Opracowanie przejrzystych wewnętrznych procedur, zgodnych z ustawą PZP, w zakresie wyboru
organizatorów imprez masowych na Stadionie, zasad wyboru imprezy oraz dokonywania oceny
ich efektywności finansowej i promocyjnej.
5. Rzetelne ustalanie wartości zamówień publicznych, w tym zaprzestanie praktyki przyjmowania
za wartość szacunkową zamówienia, wartości podawanych przez wykonawcę zamówienia.
6. Rzetelne sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień,
uwzględniając w tym podpisywanie kompletnych umów, z wszystkimi stanowiącymi ich integralną
część załącznikami.
7.	Zapewnienie w zawieranych umowach zabezpieczenia interesów Spółki, a w konsekwencji Gminy
Wrocław, w tym dokonywanie analiz zawieranych umów pod kątem realności egzekwowania
od wykonawców określonych w umowach zobowiązań oraz złożonych przez nich zabezpieczeń.
8.	Dochodzenie w przypadku nierzetelnej realizacji umów określonych w nich zobowiązań.
9.	Skorygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości za 2012 r. poprzez wykazanie budynków
i budowli podlegających opodatkowaniu oraz dokonanie wpłaty zaległego zobowiązania
podatkowego wraz z odsetkami.
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10. Poinformowanie o wynikach:
 końcowego rozliczenia budowy Stadionu z Generalnym Wykonawcą,
 zakończenia sporu z bankiem udzielającym gwarancji należytego wykonania umowy zawartej
z Konsorcjum Max Bögl,
 rozliczenia z podwykonawcami robót wykonanych na Stadionie.

I n f o r m a c j e d o d at k o w e

11.	Uzupełnienie, sporządzonego w sierpniu 2013 r. rozliczenia końcowego budowy Stadionu,
przekazanego do Ministra Sportu i Turystyki, w zakresie wymaganej informacji dotyczącej podatku
od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
12.	Ustalenie możliwości zrekompensowania Spółce szkód związanych z ujawnionymi w toku kontroli
nieprawidłowościami i ich dochodzenie.
W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, uzasadniającymi podejrzenie
popełnienia czynów, które podlegają odpowiedzialności prawnej, Najwyższa Izba Kontroli
jest w trakcie przygotowywania zawiadomień do właściwych organów.

4.3 Rezultaty kontroli
Finansowy wymiar nieprawidłowości ujawnionych w wyniku kontroli wyniósł w sumie 313.466,4 tys. zł64,
w tym:
 uszczuplenie środków lub aktywów, tj. odpowiadająca wielkości nieuzyskanych dochodów
(przychodów), albo aktywów kwota – 147.561,1 tys. zł;
 kwoty nienależnie uzyskane – 2.714,0 tys. zł;
 kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 69.080,7 tys. zł, tego:
−− kwoty wydatkowane z naruszeniem ustawy PZP na roboty, usługi i dostawy związane
z budową Stadionu udzielone innym wykonawcom niż Konsorcjum Max Bögl, wymienione
w załączniku nr 3 do niniejszej informacji – 50.311,4 tys. zł;
−− 17.431,0 tys. zł – tytułem udzielenia zamówienia na organizację imprezy Rock in Wrocław
(8.326,6 tys. zł) oraz Polish Masters (9.104,4 tys. zł) w trybie zamówienia z wolnej ręki,
pomimo braku przesłanek do zastosowania tego trybu;
−− 1.054,4 tys. zł – tytułem udzielenia zamówienia na produkcję i koprodukcję materiałów
programowych przeznaczonych do emisji na Portalu internetowym, bez stosowania ustawy Pzp,
−− 195,8 tys. zł – tytułem udzielenia zamówienia kancelarii prawnej, bez stosowania ustawy Pzp
i zawarcia pisemnej umowy;
−− 88,1 tys. zł – w związku z udzieleniem zamówienia na sporządzenie opinii o wartości
nieruchomości obejmującej działki przy ul. Drzymały i ul. Lotniczej wraz z inwestycją polegającą
na budowie stadionu piłkarskiego w celu wniesienia przez Gminę Wrocław pozostałej części
udziału we współwłasności nieruchomości wraz z poniesionymi przez Gminę Wrocław nakładami
– bez stosowania ustawy Pzp;
 kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 118,6 tys. zł;
 kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 55.739,4 tys. zł;
 sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 1.916,9 tys. zł;
 potencjalne finansowe skutki nieprawidłowości – 36.335,7 tys. zł.
Korzyści finansowe w wyniku działań podjętych podczas trwania kontroli, wyniosły natomiast
63.185,7 tys. zł i dotyczyły:
 kwoty odzyskanych zwiększenia aktywów Gminy Wrocław o kwotę 51.090,0 tys. zł,
 dochodów budżetu państwa w wysokości 11.750,0 tys. zł z tytułu zapłaty przez Gminę Wrocław
podatku VAT od kwoty o którą został zaniżony aport wniesiony do Spółki,
 dochodów budżetu państwa w wysokości 345,7 tys. zł z tytułu zapłaty przez Gminę Wrocław
podatku VAT będącego następstwem sprzedaży w 2010 r. elementów infrastruktury technicznej
znajdującej się na terenie budowy Stadionu.
64 Struktura rodzajowa finansowych rezultatów kontroli odpowiada stosowanej w NIK metodologii.
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O nieprawidłowościach związanych z niewłaściwym stanem technicznym Stadionu poinformowano
PINB, a o nieodpowiednim zabezpieczeniu wejść na dach Stadionu w czasie trwania imprez
masowych – Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Ponadto o nieprawidłowości polegającej
na zaniżeniu wartości przedmiotu aportu z dnia 23 sierpnia 2011 r., wniesionego przez Gminę
Wrocław do Spółki poinformowano Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu.
Informacje przekazane ww. organom zostały wykorzystane m.in. w następujący sposób:
 PINB – z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości w stanie technicznym Stadionu nałożył na Spółkę
obowiązek sporządzenia stosownej ekspertyzy technicznej, wyznaczając termin jej dostarczenia
do dnia 31 maja 2014 r., zmieniony następnie na 30 czerwca 2014 r.;
 Komendant Miejski Policji we Wrocławiu – uznał, w związku z dokonanymi w wyniku oględzin
kontrolera NIK zabezpieczeniami, że wejścia na dach Stadionu zostały właściwie zabezpieczone
przed dostępem osób nieuprawnionych;
 Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu – po przeprowadzeniu dodatkowo
kontroli podatkowej w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za sierpień 2011 r., wszczął postępowanie
podatkowe wobec Gminy Wrocław w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku
od towarów i usług za sierpień 2011 r.
W celu zbadania konieczności wprowadzenia zmian do systemu zasilania w energię elektryczną
Stadionu oraz prawidłowości ustalenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy robót zmieniających
projektowane zasilanie Stadionu w energię elektryczną, postanowieniem Dyrektora Delegatury
NIK we Wrocławiu z 24 lutego 2014 r. powołano biegłego z dziedziny sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (biegłego sądowego z zakresu elektroenergetyki
oraz rzeczoznawcę budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, obejmującej
projektowanie w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz wykonawstwo w zakresie instalacji
elektrycznych oraz napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń
elektroenergetycznych). Wyniki przeprowadzonego przez biegłego badań zawarte w sporządzonym
sprawozdaniu i opinii wykorzystano w przedstawionych w niniejszej informacji wyników kontroli
(str. 19 niniejszej Informacji).
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zał ącznik nr 1

Wykaz skontrolowanych podmiotów przez jednostki organizacyjne NIK
Jednostka organizacyjna NIK

Nazwa jednostki kontrolowanej
Urząd Miejski Wrocławia

Delegatura NIK we Wrocławiu
Wrocław 2012 Spółka z o.o.

zał ącznik nr 2
Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych
za kontrolowaną działalność
Lp.
1.

Nazwa kontrolowanej
jednostki
Urząd Miejski Wrocławia

Imię i nazwisko kierownika jednostki
Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia
Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu Spółki od dnia 30 kwietnia 2012 r.
Poprzednio, Prezesem Zarządu Spółki (od 10 grudnia 2007 r.
do 29 kwietnia 2012 r.) był Sławomir Wojtas.

2.

Wrocław 2012 Spółka z o.o.

Jacek Kostrzewski, Wiceprezes Zarządu Spółki od dnia 22 października 2012 r.
Poprzednio od 11 stycznia 2010 r.66 do 3 lipca 2012 r. Wiceprezesem
Zarządu Spółki była Monika Jaśkowska-Rokita.
Członkami Zarządu Spółki byli:
Thomas Speck w okresie od 25 lutego 2008 r. do 20 stycznia 2011 r.,
Robert Pietryszyn w okresie od 20 stycznia 2011 r. do 29 kwietnia 2012 r.,
Jan Korzeniowski od 4 lipca do 9 lipca 2012 r.

1vvv1

66 	Od dnia 7 stycznia 2010 r. Monika Jaśkowska pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.
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11.110,4

1.497,4

29.831,4

2

Zamówienia kabli
w wyniku ogłoszenia
przetargu nieograniczonego
w dniu 25 stycznia 2010 r.

Zamówienia kabli
w trybie zapytania o cenę
wszczęte zaproszeniami
do składnia ofert
w dniu 16 stycznia
oraz 24 lutego 2012 r.

Zamówienie w trybie
przetargu ograniczonego
leasingu operacyjny
urządzeń aktywnych
do sieci komputerowej,
systemu telewizji
dozorowej (CCTV),
systemu nagłośnienia
trybun, ściany LCD,
nośników LCD,
wielkoformatowych
ekranów LED oraz urządzeń
reżyserki dla Stadionu

1

1.

2.

3.

1.432,7

3.799,5

29.831,4

4

Kwota
zobowiązania
lub wydatku
z naruszeniem
ustawy PZP
w tys. zł

6mmmm1 2
67 Po rozwiązaniu umowy z Konsorcjum Mostostal.
68 	SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3

Wyszczególnienie

Lp.

Kwota
zamówienia
w tys. zł

Postępowania o udzielenie tego zamówienia przygotowano i przeprowadzono nie zapewniając uczciwej konkurencji
oraz zasady równego traktowanie wykonawców, naruszając tym samym art. 7 ust. 1 ustawy PZP.
M.in. postępowanie poprzedzono przekazaniem jednemu z leasingodawców, w dniu 18 maja 2011 r. wniosku
o zawarcie umowy leasingu z projektem umowy leasingowej, bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Wskazano mu
uznaniowo wybranych przez Spółkę dostawców wszystkich urządzeń i systemów przewidzianych do sfinansowania
tą umową, z uzgodnionymi cenami zakupu urządzeń, obejmującymi także wykonanie projektu konstrukcji wsporczej
ekranów i jej zrealizowanie, projektu nagłośnienia oraz montaż urządzeń. Dodatkowo, 7 czerwca 2011 r. na wniosek
leasingodawcy przekazano mu nawet projekty umów uzgodnionych dostaw przez trzech z czterech wybranych
dostawców urządzeń.
W treści SIWZ68 dla przeprowadzenia przetargu określono przedmiot zamówienia, w sposób inny niż w ogłoszeniu
o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu była mowa jedynie o sfinansowaniu w formie leasingu operacyjnego
dostaw urządzeń i systemów, natomiast w SIWZ zakres tych świadczeń został poszerzony o instalację urządzeń
oraz przygotowanie projektu nagłośnienia trybun i konstrukcji wsporczej ekranów wielkoformatowych (telebimów).
Było to niezgodne z art. 38 ust. 4b ustawy PZP, który nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w zapisach, które zostały
wcześniej podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o zamówieniu.
W takim stanie rzeczy, w postępowaniu wpłynęła jedna oferta od leasingodawcy zaproszonego wcześniej do zawarcia
umowy leasingu bez przetargu.
W ocenie NIK, wskazywanie jednemu z zaproszonych do składania ofert dostawców urządzeń i systemów z uzgodnionymi
cenami i warunkami dostaw (wykonania projektów i montażu), kontynuowane po powołaniu komisji przetargowej,
było działaniem rażąco sprzecznym z art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Zostało bowiem w sposób oczywisty przygotowane
i przeprowadzone bez zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania leasingodawców.

W ocenie NIK dostawy te zrealizowano w wyniku podzielenia zamówienia celem uniknięcia stosowania ustawy PZP.
Naruszono tym samym przepisy:
• art. 10 ust. 2 ust. ustawy PZP, nakazującego udzielanie zamówienia w trybie zapytania o cenę tylko w przypadkach
określonych w tej ustawie,
• art. 32 ust. 2 ustawy PZP, zakazującego dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu
uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy,
• art. 70 ustawy PZP, ograniczającego możliwość zamówienia w trybie zapytania o cenę, m.in. do określonej kwoty
wartości zamówienia.
Stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wybór dostawcy kabli.

Po udzieleniu zamówienia dokonano istotnych zmian jego przedmiotu w stosunku do ofert, na podstawie których
dokonano wyboru dostawców. Spośród sprawdzonych dostaw kabli i przewodów z tego zamówienia za 10.731,6 tys. zł,
dostawy za 3.799,5 tys. zł (35%) nie były objęte ofertami, co w świetle art. 144 ust. 1 ustawy PZP nie było
prawnie dopuszczalne. Było to skutkiem błędnego określenia przedmiotu zamówienia dokonanego przed opracowaniem
projektów wykonawczych, tym samym bez uzgodnienia z mającym je wbudować Konsorcjum Max Bögl.

5

Syntetyczny opis nieprawidłowości

Wyniki badania 10 zamówień (zawartych na piśmie umów) na roboty, usługi i dostawy związane z budową Stadionu,
udzielone po 30 grudnia 2009 r.67 innym wykonawcom niż Konsorcjum Max Bögl
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967,2

Wykonanie systemu
zarządzania budynkiem BMS

Dokończenie
instalacji elektrycznych
po odstąpieniu od umowy
z Konsorcjum Max Bögl

5.

6.

7.

4

6.113,1

7.995,0

Kwota
zobowiązania
lub wydatku
z naruszeniem
ustawy PZP
w tys. zł

W tym zamówieniu Spółka zawarła umowę z wykonawcą, którego oferta podlegała odrzuceniu. Nie wykazał bowiem
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W SIWZ Spółka postawiła jako warunek udziału w postępowaniu dysponowanie przez wykonawcę co najmniej
1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca, wskazał w ofercie jako projektantów,
2 inżynierów. Jeden z nich posiadał uprawnienie ograniczone do powszechnie znanych rozwiązań konstrukcyjnych,
drugi natomiast posiadał uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie instalacji
elektrycznych i był uprawniony do sporządzania projektów instalacji elektrycznych70. Nie były to jednak uprawnienia
obejmujące swoim zakresem również sieci elektroenergetyczne.
Stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania o zamówienie publiczne.

NIK nie zgłosiła uwag.

NIK nie zgłosiła uwag.

Zamówienia Spółka udzieliła 3 sierpnia 2011 r. w trybie z wolnej ręki wskazując art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
mimo że nie zachodziły okoliczności określone w tym przepisie, tj. wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, powodująca, że wymagane było natychmiastowe
wykonanie zamówienia, a nie można było zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
W uzasadnieniu zastosowanego trybu Spółka wskazała, że Generalny Wykonawca nie zrealizował swego zobowiązania
i nie dostarczył objętych zamówieniem urządzeń w terminie do 30 czerwca 2011 r., a Zamawiający zaplanował
na wrzesień 2011 r. przeprowadzenie na Stadionie imprez masowych, podczas których miały być testowane systemy
wykorzystujące zamawiane urządzenia. Tym samym zdaniem Spółki konieczne było natychmiastowe udzielenia
zamówienia. W ocenie NIK Spółka już od kwietnia 2010 r. posiadała wiedzę, na podstawie prowadzonych rozmów
i korespondencji z Konsorcjum Max Bögl oraz narad branżowych odbywających się w czasie realizacji budowy
Stadionu, o tym, że Konsorcjum kwestionuje zobowiązanie do wykonania dostaw w tym zakresie 69. Ponadto
Spółka w marcu i kwietniu 2011 r. informowała Generalnego Wykonawcę o możliwości zakupu tych urządzeń przez
inwestora, a zatem przewidywała, że może zaistnieć po jej stronie konieczność zrealizowania dostaw w tym zakresie.
W konsekwencji nie wystąpiła przesłanka wskazana w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, bowiem wyjątkowa sytuacja,
na którą powołuje się Spółka, jako przesłankę zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, była przewidywalna.
Stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania o zamówienie publiczne.
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Syntetyczny opis nieprawidłowości

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1975 r. Nr 8, poz. 46 ze zm.).

70 	Stwierdzone decyzją z dnia 3 marca 1986 r. wydaną przez Wojewodę Wrocławskiego. Przedmiotowa decyzja została wydana na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki

że dostawa systemu telekomunikacyjnego nie leży w zakresie jego zobowiązania umownego, co ustalił na spotkaniu z Prezydentem Wrocławia.

69 Rozmowy dot. zakresu zobowiązania umownego toczyły się już co najmniej od kwietnia 2010 r. W tej sprawie, między innymi, na jednej z narad branżowych Wykonawca stwierdził,

6mmmm1 2

1.359,2

Wykonanie
systemu interkomowego
i przywoławczego SOS,
system alarmu pożarowego
SAP, ostrzegawczego DSO
i oświetlenia w biznes klubie
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Dostawa mebli
(wraz z montażem i ustawieniem),
wykładzin (wraz z ułożeniem),
okładzin (wraz z przyklejeniem)
oraz telewizorów i lodówek

9.

10.

RAZEM

1.139,7

Wymiana murawy
na płycie boiska
w trybie przetargu
nieograniczonego
wszczętego ogłoszeniem
w dniu 6 kwietnia 2012 r. /*
1.139,7

50.311,4

4

Kwota
zobowiązania
lub wydatku
z naruszeniem
ustawy PZP
w tys. zł

Szersze omówienie wyników kontroli tego zamówienia zawarto w załączniku nr 4
do niniejszej informacji.

W postępowaniu tym nie zachowano zasad uczciwej konkurencji i nierówno potraktowano wykonawców, co było
sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy PZP. W konsekwencji wybrano najdroższą ofertę wymiany. Do przetargu zgłosiło
się czterech wykonawców oferujących wymianę murawy za wynagrodzeniem oscylującym, bez podatku VAT,
w granicach od 589,0 tys. zł do 1.055,3 tys. zł 71. Do ceny najdroższej oferty wykonawca doliczył podatek VAT
według stawki 23%, natomiast w przypadku pozostałych ofert zastosowano stawkę 8%. W przedmiotowym
postępowaniu Spółka błędnie uznała, iż cena za wymianę murawy powinna obejmować 23% podatek VAT,
odrzucając m.in. z tego tytułu pozostałe oferty. Tym czasem, po dokonaniu wymiany murawy, w okresie ratalnej
spłaty zobowiązania z tego tytułu, w dniu 24 sierpnia 2012 r. uznano, iż wymiana ta jest objęta 8% podatkiem
VAT. Wskazuje to jednoznacznie, iż wybrana przez Spółkę, najdroższa oferta podlegała odrzuceniu, zawierała
bowiem, odmiennie od pozostałych ofert błąd w obliczeniu ceny przedmiotu zamówienia. Podkreślić przy tym
należy, iż dokonując 6 miesięcy wcześniej poprzedniego zamówienia wymiany murawy na płycie boiska, zarówno
na etapie postępowania o zamówienie publiczne, jak i płatności, Spółka nie miała wątpliwości co do prawidłowości
zastosowania 8% stawki VAT do wynagrodzenia netto dostawcy.
Kolejną nieprawidłowością w tym postępowaniu było podpisanie 4 maja 2012 r. umowy na wymianę murawy,
dwa dni od daty odwołania wniesionego do Krajowej Izby Odwoławczej przez jednego z oferentów,
na niezgodnie z przepisami ustawy PZP, czynności podjęte przez Spółkę. Było to sprzeczne z art. 183 ust. 1
ustawy PZP zakazującym zawierania umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
Stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik postępowania o zamówienie publiczne.

NIK nie zgłosiła uwag do przeprowadzenia postępowanie o zamówienie publiczne.

5

Syntetyczny opis nieprawidłowości

/* W ramach realizacji budowy Stadionu Generalny Wykonawca wykonał w czerwcu 2011 r. murawę na płycie boiska. W wyniku organizacji tzw. imprez testowych
(przed EURO 2012) walki bokserskiej Adamek-Kliczko w dniu 10 września 2011 r., koncertu Georga Michaela 17 września 2011 r. i imprezy Monster Jam 1 października 2011 r.
murawa Stadionu, pomimo, że nie rozegrano na niej meczy piłkarskich, uległa uszkodzeniu i wystąpiła konieczność jej wymiany, którą przeprowadzono
w październiku 2011 r. Na wymienioną murawę udzielono 6-miesięcznej gwarancji, której okres obowiązywania upływał w dniu 19 kwietnia 2012 r. W marcu 2012 r.
w wyniku konsultacji z UEFA ustalono, że konieczna będzie kolejna wymiana murawy. Ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne na jej wymianę
zostało opublikowane w dniu 6 kwietnia 2012 r., a wymianę przeprowadzono w maju 2012 r.

(970,9 tys. zł z VAT); 4) 1.055,3 tys. zł (1.298 tys. zł z VAT).

71 	W poszczególnych ofertach zaoferowano następujące ceny wymiany murawy na płycie boiska: 1) 589 tys. zł (636,8 tys. zł z VAT); 2) 724 tys. zł (781,9 tys. zł z VAT); 3) 899 tys. zł

61.517,3

909,9

594,0
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w październiku 2011 r. /*

2

1

8.

Wyszczególnienie

6mmmm1

50

Lp.

Kwota
zamówienia
w tys. zł

zał ącznik nr 3

zał ącznik nr 3
Dwukrotna wymiana przed EURO 2012 murawy ułożonej w ramach umowy z Generalnym Wykonawcą,
w ocenie NIK świadczy o braku gospodarności w działaniach Spółki w tym zakresie, bowiem:
 pierwsza wymiana za 594,0 tys. zł z VAT (550,0 tys. zł netto) nastąpiła w wyniku uszkodzenia
pierwotnej murawy w związku z przeprowadzeniem imprez testowych – mimo, że wynagrodzenie
firmy której Spółka zleciła zorganizowanie dwu z tych imprez obejmowało zabezpieczenie
przed zniszczeniem murawy, w kwocie 665,1 tys. zł (540,7 tys. zł netto – bliskie kosztom jej wymiany).
Umowa z organizatorem trzeciej z imprez testowych przewidywała wynajęcie Stadionu
na przeprowadzenie imprezy, obwarowane zwrotem przedmiotu najmu, w tym również „przestrzeni
boiska” w stanie niepogorszonym. Od żadnego z tych podmiotów, pomimo uszkodzenia murawy
w wyniku przeprowadzenia imprez testowych, Spółka nie dochodziła zrekompensowania szkód
i sfinansowała wymianę murawy na swój koszt,
 wymianę murawy ułożonej w październiku 2011 r. dokonano za 1.139,7 tys. zł (z VAT) w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania72 w okresie gwarancji
jakości poprzedniej murawy, bez wykonania uprawnień z tytułu tej gwarancji lub z tytułu rękojmi
za wady fizyczne. Oznacza to, że ułożona 6 miesięcy wcześniej murawa (w październiku 2011 r.)
nie spełniała wymogów UEFA, albo była po ułożeniu użytkowana w sposób wyłączający
odpowiedzialność dostawcy, albo celowo zrezygnowano z wykonywania uprawnień z gwarancji
albo rękojmi. Wyjaśniając działania Spółki w tym zakresie Spółka utrzymywała najpierw,
że gwarancja na poprzednią murawę, w okresie zamówienia kolejnej już nie obowiązywała,
co było niezgodne ze stanem faktycznym (bowiem gwarancja obowiązywała do dnia
19 kwietnia 2012 r.), a następnie, że nie było podstaw prawnych i faktycznych żądania od wykonawcy
wymiany murawy w ramach udzielonej gwarancji, bowiem nie stwierdzono wad fizycznych
murawy. W świetle tych wyjaśnień podnieść należy, iż zgodnie z kartą udzielonej gwarancji,
jej wystawca nie ponosił odpowiedzialności, co do jakości rzeczy nią objętej, wyłącznie
w przypadkach: [a] użytkowania murawy niezgodnie z przeznaczeniem, [b] niestosowania
dostarczonej przez dostawcę instrukcji pielęgnacji murawy, [c] eksploatacji w wymiarze
przekraczającym 7 godzin w tygodniu, [d] zniszczenia murawy przez osoby trzecie, [e] uszkodzenia
instalacji i urządzeń podziemnych, za wyjątkiem zdemontowanych i ponownie montowanych
zraszaczy.
ccc
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72 W trybie przetargu nieograniczonego.
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zał ącznik nr 4
Wyniki kontroli dostaw mebli (z uwzględnieniem nałożonego na Konsorcjum Max Bögl obowiązku
uzyskiwania akceptacji wzorców wszystkich przewidzianych w projekcie materiałów i urządzeń
przed złożeniem zamówienia i jego dokonaniem) oraz bezpośrednich dostaw na rzecz Spółki
wykładzin podłogowych, telewizorów i lodówek i wykonania prac wykończeniowych.
Wprowadzenie do umowy warunku (w pkt 6.7 O.W.U.) zobowiązującego Konsorcjum Max Bögl
do uzyskiwania akceptacji wzorców wszystkich przewidzianych w projekcie materiałów i urządzeń
przed złożeniem zamówienia i jego dokonaniem, mogło w ocenie NIK umożliwiać powstawanie
mechanizmów korupcjogennych. Zobowiązywanie Generalnego Wykonawcy do zawierania umów
z jego dostawcami, wyłącznie po wybraniu przez Zamawiających materiałów i wzorów wyrobów
będących przedmiotem dostaw, miało służyć zapewnieniu odpowiedniej jakości materiałów
i urządzeń wyposażenia. W ocenie NIK sprzyjało to jednak również powstawaniu nieprzejrzystych
relacji pomiędzy inwestorem, wykonawcą i jego dostawcami albo podwykonawcami.
Przykładem takich nieprzejrzystych relacji były dostawy w sierpniu i wrześniu 2011 r. mebli
na wyposażenie Stadionu, do realizacji których zobowiązane było Konsorcjum Max Bögl.
W tym samym okresie dostawca mebli będący podwykonawcą Konsorcjum Max Bögl, bezpośrednio
na rzecz Spółki wykonał na podstawie umowy z 17 sierpnia 2011 r. nieodpłatnie prace wykończeniowe
w lożach Stadionu o wartości 421,2 tys. zł bez VAT (czyli 518,1 tys. zł po uwzględnieniu VAT).
Z pisma Konsorcjum Max Bögl z okresu poprzedzającego wymienione dostawy mebli (tj. z dnia
21 czerwca 2011 r.) wynika, że Spółka narzuciła firmę mającą dostarczyć meble, za które Generalny
Wykonawca zapłacił łącznie 7.192 tys. zł. Członkowie ówczesnego Zarządu przesłuchani w charakterze
świadków, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań podali,
że nie pamiętają okoliczności współpracy z tą firmą przed i po zawarciu wymienionej wyżej umowy
z dnia 17 sierpnia 2011 r., a także dlaczego prace objęte tą umową zostały przez tą firmę wykonane
nieodpłatnie73.
W piśmie z 22 czerwca 2012 r. skierowanym do Konsorcjum Max Bögl, Spółka zaprzeczyła,
by narzucała Generalnemu Wykonawcy dostawcę mebli. Jednakże Prezes Zarządu firmy realizującej
dostawy, w przekazanej NIK informacji ujawnił, że w zamian za wybór oferty jego firmy przez
Konsorcjum Max Bögl, zaproponowano Spółce nieodpłatne wykonanie prac wykończeniowych.
Wynikiem tego, według wymienionej informacji, było podpisanie ze Spółką umowy z 17 sierpnia
2011 r. będącej potwierdzeniem wcześniej złożonych obietnic wykonania nieodpłatnie prac w lożach
Stadionu, w związku z zaakceptowaniem jej oferty na dostawę mebli za pośrednictwem Konsorcjum
Max Bögl. Koszt rzeczonych, wykonanych nieodpłatnie prac bezpośrednio na rzecz Spółki, jak to wynika
z powołanej informacji Prezesa Zarządu firmy meblarskiej, wkalkulowano w całość prac i dostaw
dla Stadionu w kontraktach podpisanych przez tę firmę z Konsorcjum Max Bögl.
Potwierdzeniem nieuzasadnionych pkt 6.7 O.W.U. relacji pomiędzy Spółką i wzmiankowaną firmą,
będącą podwykonawcą Konsorcjum Max Bögl, było także złożenie przez przedstawicieli Spółki,
oświadczenia dla Konsorcjum Max Bögl (bez daty), że jego podwykonawca udzielił trzy letniej
gwarancji na meble dostarczone Spółce. Gwarancja firmy meblarskiej na meble z dostaw objętych
dokumentacją projektową powinna zostać przekazana Spółce za pośrednictwem Generalnego
Wykonawcy, którego wiązała umowa dostawy mebli z firmą meblarską, a nie być przedmiotem
6mmmm1

73 Jedna z tych osób zeznała, iż udzieliła odpowiedzi przedstawicielowi firmy meblarskiej, że ponieważ nie było umowy
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i zlecenia to Spółka nie zapłaci za te prace. Zeznała również, że nie wie dlaczego ta firma wykonywała prace bez uprzedniego
zlecenia i umowy, a także, że nie pamięta okoliczności współpracy z tą firmą przed i po zawarciu umowy z 17 sierpnia 2011 r.

zał ącznik nr 4
zapewnień Spółki złożonych Generalnemu Wykonawcy w imieniu jego podwykonawcy.
Żadne bowiem zapisy umowy z Generalnym Wykonawcą, w tym również pkt 6.7 O.W.U.,
nie uzasadniały działania Spółki polegającego na składaniu Generalnemu Wykonawcy oświadczenia
co do gwarancji na meble dostarczone przez firmę meblarską w ramach jej umowy z Generalnym
Wykonawcą.
Tej samej firmie meblarskiej Spółka 28 września 2011 r. udzieliła również zamówienia inwestorskiego
na dostawę wraz z montażem i ustawieniem – jak to określono – „mebli” wyszczególnionych
w załączniku do umowy, wycenionych łącznie na 909,9 tys. zł z VAT74. Wymienione zamówienie
obejmowało obok dostawy i montażu mebli w pomieszczeniach Stadionu (gabinetach, lożach
oraz SKY BOX), również dostawę i ułożenie wykładzin dywanowych, przyklejenie oklein (okładzin)
ściennych, wykonanie 12 zabudów meblowych oraz dostawę ośmiu telewizorów i 10 lodówek).
Dowodem wskazującym na niezachowanie zasad konkurencji i preferowanie przez Spółkę przy
wyposażaniu stadionu w meble jednej z firm meblarskich był protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki w dniu 9 lutego 2011 r. Wynika z niego, iż ówczesny Prezes Zarządu Spółki poinformował
wówczas, że odbyło się spotkanie z firmą meblarską, z którą po upływie ponad siedmiu miesięcy
(28 września 2011 r.) Spółka zawarła umowę na dostawę mebli. Wskazał przy tym że firma ta „będzie
wyposażać lożę”.
Rozliczenie wymienionej wyżej umowy zostało dokonane przez kompensatę z należnościami
Spółki za wynajęcie dostawcy, na podstawie umowy z 10 października 2011 r., wybranych
powierzchni Stadionu, w tym biznes klubu, sali konferencyjnej oraz lóż VIP (które nie były
wynajęte, a za zgodą najemców także do lóż wynajętych) na 20 dni roboczych na przełomie
października i listopada 2011 r.
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74 Między innymi meble, wykładziny podłogowe i okładziny ścienne do 3 gabinetów Spółki za 188,3 tys. zł, w tym wykładziny

podłogowe w cenie od 369 zł/m2 do 381 zł/m2, trzy biurka w cenie od 4,2 tys. zł do 10,1 tys. zł za szt. 3 fotele gabinetowe
w cenie 4,8 tys. zł za szt. oraz 6 krzeseł gabinetowych w cenie w cenie 1,6 tys. zł za szt. oraz osiem w cenie od 3,1 tys. zł
po 4,1 tys. zł.
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zał ącznik nr 5
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności
1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 611 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
10.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
11.	Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715).
12.	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
13.	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.).
14.	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).
15.	Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 963 ze zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie
warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się
mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820).
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć
Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52).
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.).
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563). Od dnia 30 czerwca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

54

zał ącznik nr 6
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.

Wojewoda Dolnośląski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Prezydent Wrocławia
Rada Miejska Wrocławia
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