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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/001 – „Przygotowanie i realizacja zadań związanych z organizacją The World 
Games 2017 przez Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska 
Sportowe Sp. z o.o.” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy 

 

1. Marcin Kaliński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/19/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. 

2. Renata Kojro, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/18/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. oraz nr LWR/139/2018 z dnia 4 
czerwca 2018 r.  

3. Jakub Mucha, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/58/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. oraz nr LWR 138/2018 dnia 4 czerwca 
2018 r.  

(dowody: akta kontroli str. 3-12) 

Jednostka  
kontrolowana 

Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o. 
w likwidacji, ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław (dalej: „WKO” lub „Spółka”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Roczek – Likwidator Spółki (dalej również: Likwidator)1. 
(dowody: akta kontroli str. 1342, 1427, 2238, 2343, ) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Niewątpliwie organizacja i przeprowadzenie Światowych Igrzysk Sportów 
Nieolimpijskich – The World Games 2017 (dalej: „TWG” lub „Igrzyska”) stanowiło 
wyzwanie m.in. z uwagi na wysoki poziom skomplikowania organizacyjnego, 
wymagający jednoczesnego uwzględnienia szeregu czynników o charakterze 
administracyjnym, proceduralnym, technicznym i finansowym. Spółka powołana do 
przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk, przy współpracy z innymi podmiotami, 
zrealizowała to zadanie, zgodnie z wymogami The International World Games 
Association (dalej: „IWGA”). 

Sposób organizacji tego wydarzenia został pozytywnie oceniony przez IWGA 
tj. podmiot, z którym Gmina Wrocław zawarła w dniu 21 maja 2012 r. umowę na 
zorganizowanie Igrzysk. Wywiązanie się przez WKO z nałożonych obowiązków 
w tym zakresie, znalazło odzwierciedlenie we wzajemnym, dokonanym przez IWGA 
oraz Spółkę, rozliczeniu i zakończeniu realizacji tej umowy.  

                                                      
1 Od dnia 1 lipca 2018 r. Wcześniej, tj. od dnia do dnia 2018 r. Likwidatorem był Marcin Przychodny. Piotr Przygoński – Prezes 
Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r., Marcin Przychodny – Prezes Zarządu Spółki od dnia 
1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. oraz Likwidator Spółki od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 8 stycznia 2018 r. i Adam 
Roczek – Likwidator Spółki od dnia 9 stycznia 2018 r. (a także Wiceprezes Zarządu od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 
listopada 2018 r.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trójstopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
 

Ocena ogólna 
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Środki finansowe, które zagwarantowano Spółce pozwoliły ostatecznie na 
zrealizowanie powierzonych jej zadań. Spółka w momencie jej utworzenia została 
wyposażona w kapitał zakładowy w wysokości 3 mln zł, przy czym w okresie jej 
funkcjonowania kwota tego kapitału została podwyższona do 88,2 mln zł  
(tj. o 2940%). W latach 2014-2017 Spółka poniosła łącznie koszty w wysokości 
92 205,4 tys. zł i pozyskała przychody w wysokości 12 792,6 tys. zł. Głównym 
źródłem finansowania Spółki były środki otrzymywane od Właściciela, tj. Gminy 
Wrocław oraz dodatkowo środki zewnętrzne (np. przychody ze sprzedaży produktów 
i usług).  

Specyfika funkcjonowania tego podmiotu oraz realizowanych przez nią zadań 
skutkowała zlecaniem licznych usług podmiotom zewnętrznym. W latach 2014-2017 
na usługi obce Spółka wydatkowała 72 760,0 tys. zł.  

W wyniki kontroli stwierdzono jednak nieprawidłowości w procesie udzielania 
zamówień, które dotyczyły m.in.: 1) nieuprawnionego wyłączenia stosowania ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych3 (dalej: „ustawa P.z.p.”) do 
udzielenia zamówienia na kwotę 1 019,4 tys. zł   obejmującego m.in. przygotowanie 
i obsługę widowisk multimedialnych; 2) udzielenia trzech zamówień na świadczenie 
usług promocyjnych i reklamowych na łączną kwotę 1 476,0  tys. zł  z naruszeniem 
przesłanek określonych w art. 67 ust.1 ustawy P.z.p.; 3) naruszenia wymogów art. 
43 ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez ustalenie terminu składania ofert, który nie 
uwzględniał czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,  
a w konsekwencji naruszenie zasady konkurencyjności w postępowaniu dotyczącym 
usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej na 
kwotę 307,5 tys. zł; 4) wypłaty wynagrodzenia w łącznej kwocie 461,1 tys. zł za 
świadczenie usług reklamowych, pomimo braku przedłożenia wymaganego zawartą 
umową dokumentu będącego podstawą do rozliczenia; 5) nieprzestrzegania 
wymogów ustawy P.z.p. w zakresie informowania i publikowania4, dokumentowania 
lub przechowywania dokumentacji z prowadzonych postępowań5.  

W wyniku kontroli, NIK zwróciła również uwagę m.in. na: 1) niezabezpieczenie  
w pełni interesu Spółki w zawartej umowie na świadczenie obsługi prawnej, poprzez 
ustalenie niekorzystnych warunków wypłaty wynagrodzenia ryczałtowego,  
w konsekwencji czego Spółka w ramach ryczałtu zapłaciła wykonawcy kwotę  
29,7 tys. zł netto, która nie znalazła odzwierciedlenia w realizowanych na rzecz 
Spółki usługach; 2) zawarcie przez Spółkę umowy z Członkiem Rady Nadzorczej 
obejmującej pełnienie roli biegłego w jednym z postępowań przetargowych, co 
powodowało występowanie stron tej umowy w rolach mogących skutkować 
konfliktem interesów; 3) Spółka zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych zawarła umowę w przedmiocie produkcji materiałów programowych  
z wyłączeniem stosowania ustawy P.z.p (art. 4 pkt 3 lit. g), niemniej jednak na 
potrzebę stosowania trybów konkurencyjnych z ustawy P.z.p. przy zakupie usług  
w badanym zakresie wskazały m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w związku z wynikami audytu Komisji Europejskiej.  

 

 

 

 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. 
4 W czterech z 12 badanych zamówieniach. 
5 W sześciu z 12 badanych zamówieniach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przygotowanie Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego – Światowych 
Igrzysk Sportowych 2017 Sp. z o.o. do realizacji zadań związanych z The 
World Games 2017 we Wrocławiu oraz realizacja tych zadań 

1. Prezydent Wrocławia, działając w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, wykonując 
uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia6, zawiązał w dniu 14 lutego 2014 r. 
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wrocław7. 
W uzasadnieniu do przywołanej uchwały stwierdzono m.in., że „Działalność spółki 
pozwoli ponadto na uzyskanie ważnych, pozytywnych efektów społecznych 
i wizerunkowych. Zasadnicze efekty wizerunkowe będą osiągane za sprawą 
promocji Gminy w mediach krajowych i zagranicznych. Na podstawie porównania 
z turniejem UEFA EURO 2012 można oszacować wartość ekwiwalentu 
reklamowego na poziomie 100-150 mln zł”.  

Stosownie do zapisów zawartych w umowie Spółki, został ona związana w celu 
przygotowania i przeprowadzenia międzynarodowej imprezy sportowej The World 
Games 2017 – Światowych Igrzysk Sportów Nieolimpijskich (dalej także: „TWG 
2017”, „Igrzyska”), zgodnie z postanowieniami umowy  o zorganizowanie TWG 
2017, zawartej w dniu 21 maja 2012 r. w Quebec pomiędzy The International World 
Games Association z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria (dalej: „IWGA”) i Miastem 
Wrocław. W ramach ww. celu, zadaniem Spółki było prowadzenie działalności 
społecznie użytecznej w zakresie zadań publicznych8. 

Przedmiot działalności WKO, określony w umowie Spółki, obejmował 26 rodzajów 
działalności9. W umowie Spółki przewidziano także możliwości prowadzenia innej 
działalności gospodarczej, pod warunkiem, że jej podjęcie będzie sprzyjać realizacji 
celu Spółki oraz służyć efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie będzie 
naruszać przepisów prawa. WKO nie podjęło innej działalności. 

(dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

W umowie o zorganizowanie TWG 2017, wskazano, że Miasto Gospodarz ponosi 
wyłączną i pełną odpowiedzialność za całą organizację TWG 2017 zgodnie 
z zawartą umową i wyznaczy spółkę lub inny podmiot do organizacji TWG 2017, 

                                                      
6 Nr LIII/1324/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Spółki pod firmą Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. 
7 Akt notarialny – akt założycielski oraz umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Repertorium A nr 455/2014).  
8 Akt notarialny – zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 grudnia 2016 r. (Repertorium A nr 
3884/2016).Z wyłączeniem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Działalność społecznie użyteczną określono 
w umowie Spółki jako w szczególności: [1] działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
[2] działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, [3] działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
[4] działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, [5] wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej, [6] turystyki i krajoznawstwa, [7] działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, [8] promocji i organizacji wolontariatu, [9] przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
[10] działalności na rzecz organizacji pozarządowych.  
9 [1] Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych, [2] sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, [3] sprzedaż 
detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, [4] pozostała działalność wydawnicza, [5] działalność 
związana z produkcją filmów, nagrań, wideo i programów telewizyjnych, [6] działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań, 
wideo i programów, [7] działalność portali internetowych, [8] pośrednictwo z sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe 
w radio i telewizji, [9] działalność fotograficzna, [10] dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 
prac chronionych prawem autorskim, [11] wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura, [12] działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
[13] pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana, 
[14] pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, [15] pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej, [16] pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, [17] działalność związana 
z wystawianiem przedstawień artystycznych, [18] działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
[19] działalność obiektów kulturalnych, [20] działalność związana ze sportem, [21] działalność obiektów sportowych, 
[22] pozostała działalność związana ze sportem, [23] działalność rozrywkowa i rekreacyjna, [24] działalność wesołych 
miasteczek i parków rozrywki, [25] działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, [26] działalność usługowa związana 
z poprawą kondycji fizycznej. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

który zajmie się wszelkimi aspektami operacyjnymi związanymi z organizacją TWG 
2017. Określone w umowie o zorganizowanie Igrzysk zadania operacyjne WKO 
dotyczyły: 
[1] przygotowania do Igrzysk, w tym m.in.: opracowania koncepcji Igrzysk 
we współpracy z federacjami sportowymi, opracowania koncepcji sponsoringu oraz 
pozyskania sponsorów, opracowania koncepcji medialnej oraz podpisanie umów 
z producentami, dystrybutorami i innymi, zorganizowanie wyboru produktów 
marketingowych oznakowanych marką TWG oraz ich pozyskanie, dystrybucja 
i sprzedaż, ustalenie i wdrożenie programu zarządzania ryzykiem oraz polityki 
ewakuacyjnej, przygotowanie pełnej ochrony ubezpieczeniowej, zaplanowanie 
i przeprowadzenie testów próbnych konkurencji sportowych, przeprowadzenie 
posiedzeń Komitetu Wykonawczego IWGA i innych gremiów; 
[2] przeprowadzenia Igrzysk, w tym m.in. przeprowadzenie ceremonii otwarcia 
i zamknięcia Igrzysk, przeprowadzenie zawodów, zapewnienie i obsługa miejsc, 
gdzie będą odbywały się zawody sportowe, zorganizowanie odpowiednich biur dla 
przedstawicieli IWGA, sal konferencyjnych, telefonów komórkowych, magazynów 
sprzętu sportowego, hoteli i wyżywienia dla uczestników TWG, środków transportu, 
obsługa prasy i mediów, organizacja wolontariatu i strefy kibica, realizacja sygnału 
telewizyjnego i transmisji medialnych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
imprezy; 
[3] rozliczenie z IWGA, w tym m.in.: dostarczenie IWGA okresowych budżetów 
i raportów oraz końcowego rachunku zysków i strat imprezy, przeprowadzenie 
finansowych rozliczeń z IWGA.  

Zgodnie z pkt. 2.3.1 Umowy o zorganizowanie TWG 2017, Spółka zobowiązana była 
zajmować się „wszystkimi aspektami operacyjnymi związanymi z organizacją TWG 
2017”. Zarząd Spółki sygnalizował Właścicielowi zasadność uregulowania podziału 
zadań związanych z organizacją TWG 2017 pomiędzy Spółkę oraz inne podmioty 
(Urząd Miejski Wrocławia, jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, spółki działające 
z udziałem Gminy). Jak wskazał Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 
dnia 31 stycznia 2016 r. powstanie tego dokumentu było istotne dla Spółki, a jego 
znaczenie „(…) było pochodną wyboru sposobu powiązania i podziału funkcji 
koordynujących z finansującymi”. W 2014 r. na brak podziału zadań w ww. zakresie 
wskazywało również Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego. Podobnie 
pismem z dnia 30 czerwca 2015 r.10 skierowanym do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 
dnia 31 stycznia 2016 r. wskazał na fakt, że „(…)podział zadań związanych 
z przygotowaniem  i przeprowadzeniem The World Games 2017 między Miastem 
Wrocław a Spółką oraz sposób i źródła ich finansowania powinny zostać 
uregulowane stosownym porozumieniem, którego projekt Spółka przekazała do 
Biura Nadzoru Właścicielskiego”.  

Zadania Spółki w zakresie organizacji TWG 2017 zostały określone w zarządzeniu 
nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podziału 
zadań dotyczących organizacji we Wrocławiu igrzysk „The World Games 2017”11 
(dalej: „Zarządzenie nr 3654/16”). Zarządzenie to weszło w życie dwa lata po 
powołaniu Spółki oraz ponad 3,5 roku od daty zawarcia umowy o zorganizowanie 
TWG, a jednocześnie niespełna 1,5 roku przed rozpoczęciem tego wydarzenia. 

Prezydent Wrocławia wyjaśnił, że „Podział zadań związanych z przeprowadzeniem 
we Wrocławiu 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 

                                                      
10 L.p. W/130/07/15. 
11 Uchylonego następnie Zarządzeniem nr 5590/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie podziału 
zadań dotyczących organizacji we Wrocławiu igrzysk „The World Games 2017” (Zarządzenie weszło w życie z dniem 
podpisania) 
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pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi, gminnymi podmiotami prawa handlowego oraz 
instytucjami kultury Gminy Wrocław miał na celu optymalizację zaangażowanych 
w przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia zasobów i środków. Po 
opracowaniu wstępnych planów, koncepcji i analiz dotyczących przeprowadzenia 
Igrzysk podjęto decyzję o powierzeniu zadań bezpośrednio podmiotom, które 
posiadają stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby ludzkie oraz niezbędną 
infrastrukturę, co w efekcie zapewniło optymalne użycie przez Właściciela projektu 
zasobów oraz uprościło organizacyjnie zarządzenie przedsięwzięciem. W przypadku 
realizacji całości zadań przez Spółkę konieczne byłoby znacznie zwiększenie jej 
zasobów własnych.” 

W przywołanym Zarządzeniu nr 3654/16 Prezydent Wrocławia dokonał podziału 
zadań związanych z organizacją Igrzysk pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu 
Miejskiego Wrocławia i gminne jednostki organizacyjne. W akcie tym wskazano, 
m.in. że koordynację i nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez wyznaczone 
jednostki w ramach organizacji TWG 2017 powierza się Spółce (§13 ust. 1). Z kolei 
w odniesieniu do jednostek i podmiotów wymienionych w tym Zarządzeniu 
wskazano zadania do nich należące12, a ponadto zostali oni zobowiązani do 
uzgodnienia z WKO zakresu swoich działań oraz przekazywania do WKO, nie 
rzadziej niż raz w miesiącu, informacji o stanie realizacji zadań określonych 
w zarządzeniu. Do zadań WKO należało13: [1] produkcja materiałów promocyjnych 
i reklamowych w tym dla sponsorów, budowanie świadomości marki TWG 2017 
podczas organizowanych wydarzeń, [2] opracowanie koncepcji: medali, Ceremonii 
Otwarcia i Zamknięcia, strefy kibica (TWG Plaza) oraz wieczornych wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych dla uczestników TWG 2017 (TWG Party), [3] prowadzenie 
strony internetowej oraz organizacja działań w mediach społecznościowych, 
produkcja aplikacji mobilnych, [4] wdrożenie programu dziedzictwa po Igrzyskach 
(Legacy), [5] prowadzenie kampanii efektywnościowych, zarządzanie i zbieranie baz 
danych, organizacja programów lojalnościowych opartych na narzędziach z zakresu 
automatyzacji marketingowej, [6] zakontraktowanie i finansowanie krajowego 
producenta sygnału telewizyjnego i krajowego nadawcy TWG 2017 (Host&National 
Broadcaster) z zapewnieniem infrastruktury na obiektach, [7] organizacja realizacji 
telewizyjnej, [8] organizacja Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia TWG 2017, [9] 
organizacja strefy kibica (TWG Plaza) funkcjonującej podczas TWG 2017 
i organizacja wieczornych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych dla uczestników TWG 
2017 (TWG Party), [10] organizacja współpracy z partnerem IWGA w zakresie 
systemu wyników i grafiki telewizyjnej, [11] organizacja akredytacji, w tym 
utworzenie centr akredytacji, [12] przygotowanie map obiektów (overlays), [13] 
testowanie obiektów pod względem rozwiązań technicznych na obiektach, [14] 
organizacja wyposażenia sportowego oraz rywalizacji sportowej podczas TWG 
2017, [15] organizacja transportu dedykowanego, [16] organizacja 
zabezpieczenia medycznego oraz antydopingu, [17] obsługa VIP, [18] współpraca 
z międzynarodowymi i krajowymi federacjami sportowymi, [19] organizacja 
bezpieczeństwa na czas TWG 2017, [20] pozyskanie ambasadorów i patronatów 
TWG 2017, [21] produkcja maskotki TWG 2017, [22] organizacja ceremonii 
medalowych, [23] organizacja sprzedaży biletów oraz materiałów reklamowych,  

                                                      
12 [1] Fundacja Convention Bureau Wrocław, [2] Biuro Promocji Miasta i Turystyki, [3] Biuro Sportu i Rekreacji, [4] Biuro 
Rozwoju Wrocławia, [5] Centrum Usług Informatycznych, [6] Wydział Obsługi Urzędu, [7] Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Sp. z o.o. Ponadto następujące podmioty [1] Zarząd Zieleni Miejskiej, [2] Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala 
Stulecia Sp. z o.o., [3] Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o., [4] Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, [5] 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, [6] ZOO Wrocław Sp. z o.o., [7] Instytucja Kultury Narodowe Forum Muzyki – zostały 
zobowiązane do przygotowania obiektów sportowych.  
13 Na podstawie zarządzenia nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie podziału zadań 
dotyczących organizacji we Wrocławiu igrzysk „The World Games 2017”.  
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[24] organizacja pakietów startowych, [25] zapewnienie oprawy medialnej zawodów, 
[26] zapewnienie niezbędnych zasobów do przygotowania i przeprowadzenia TWG 
2017, w tym pracowników, pomieszczeń i sprzętu14, [27] adaptacja obiektów 
prywatnych do przeprowadzenia Igrzysk TWG 2017. 

Prezes Zarządu pełniący tę funkcję od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 
2017 r. wskazał, że na podstawie przywołanego Zarządzenia Spółka nie realizowała 
nadzoru nad organizacją TWG 2017 przez podmioty w nim wymienione, natomiast 
wykonywała zadania z zakresu koordynacji całości spraw związanych 
z przygotowaniem do TWG 2017 w tym kooperacji. Dodał również, że Spółka 
sygnalizowała potrzebę zmiany uregulowań Zarządzenia nr 3564/16, co wynikało 
z potrzeby dokonania korekty podziału zadań oraz zmiany funkcji nadzorującej 
Spółki na funkcję koordynującą. Kolejnym argumentem za dokonaniem takiej 
zmiany miało być także dokonanie bardziej jednoznacznego podziału obciążeń 
finansowych za realizację poszczególnych zadań. 

(dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

Na mocy Zarządzenia nr 5590/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 października 
2016 r. w sprawie podziału zadań dotyczących organizacji we Wrocławiu igrzysk 
„The World Games 2017” (dalej: „Zarządzenie nr 5590/16”) utraciło moc 
Zarządzenie nr 3564/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 lutego 2016 r. 
Jednocześnie zmodyfikowany został podział zadań związanych 
z przeprowadzeniem TWG 2017. Zmianie uległ m.in. zakres obowiązków Spółki, 
poprzez powierzenie jej koordynacji i monitoringu prawidłowej realizacji zadań przez 
wyznaczone jednostki w ramach organizacji Igrzysk (§16 ust. 1). Ponadto 
wskazano, że do zadań Spółki należy realizacja pozostałych zobowiązań 
związanych z Umową na organizację TWG 2017, które nie zostały przypisane w tym 
zarządzeniu innym podmiotom(§ 14 ust. 1)15.  
Ponadto ośmiu podmiotom16 przypisano odpowiedzialność za przygotowanie 
obiektów sportowych do przeprowadzenia Igrzysk. W zakres ich obowiązków 
wchodziło m.in. udostępnienie obiektu w terminie i zakresie niezbędnym do realizacji 
zadań wynikających z harmonogramu przebiegu TWG 2017 (§ 13 ust. 2 pkt 2 
Zarządzenia nr 5590/16).  

W myśl postanowień § 17 Zarządzenia nr 5590/1617 finansowanie zadań w nim 
określonych było zapewnione ze środków:  
[1] zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w latach 2016-2018 tj.: 
[a] 81 mln zł po stronie wydatków majątkowych w dyspozycji Biura Nadzoru 
Właścicielskiego w zakresie zadań określonych w § 14, [b] 3,6 mln zł po stronie 
wydatków bieżących w dyspozycji Biura Sportu i Rekreacji.;  
[2] zewnętrznych – pozyskanych m.in. z umów sponsorskich, dotacji, funduszy 
europejskich;  
[3] określonych w budżetach lub planach finansowo-rzeczowych komórek 
i jednostek, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, w zakresie zadań 
określonych w § 3-13.  

 (dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231 ) 

                                                      
14 [1] Usługi IT, w tym sprzęt, licencje, serwery, administrowanie, narzędzia, domena, [2] udział w programach obserwacyjnych, 
szkolenia, delegacje, spotkania obowiązkowe z IWGA, [3] zakup usług, [4] zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia 
i pochodne od nich), [5] przeprowadzenie badań, analiz rynkowych, [6] opłaty i podatki.    
15 W §2-13 zarządzenia nr 5590/16, Prezydent Wrocławia określił, dla podmiotów innych niż Spółka, zadania związane 
z organizacją Igrzysk. 
16 1] Zarząd Zieleni Miejskiej, [2] Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Stulecia Sp. z o.o., [3] Wrocławskie Centrum Treningowe 
Spartan Sp. z o.o., [4] Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, [5] Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, [6] ZOO Wrocław Sp. 
z o.o., [7] Instytucja Kultury Narodowe Forum Muzyki, [8] Wrocław 2012 Sp. z o.o. 
17 Zapis w tym zakresie zawierał również § 14 Zarządzenia 3564/16. 
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Z podmiotami wykazanymi w Zarządzeniu nr 5590/16, Spółka zawierała umowy na 
najem obiektów na potrzeby TWG 2017 za wynagrodzeniem, tj. zawarto co najmniej 
umowy z: [1] Wrocław 2012 Sp. z o.o.18 (w zamian za oddanie WKO do używania 
przedmiotu najmu (nieruchomości) – w tym Stadionu Miejskiego we Wrocławiu – 
WKO zobowiązała się zrealizować na rzecz Stadion Wrocław Sp. z o.o. świadczenia 
marketingowe. Strony ustaliły wartość ekwiwalentnych, wzajemnych świadczeń na 
kwotę 246 000,00 zł brutto. Ponadto Spółka została zobowiązana do uiszczenia 
kwoty 52 644,00 zł tytułem świadczeń dodatkowych oraz 29 314,59 zł brutto tytułem 
ryczałtu za media (w tym energię elektryczną); [2] Halą Ludową Sp. z o.o. 
(898 692,16 zł najem pomieszczeń); [3] Młodzieżowym Centrum Sportu (najem 
obiektów za wynagrodzeniem 140 000,00 zł); [4] Narodowym Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego (najem obiektów za wynagrodzeniem 69 886,60 zł); [5] 
Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan Sp. z o.o.(najem obiektów za 
wynagrodzeniem 307 500,00 zł)  

Prezes Spółki w okresie od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r. wyjaśnił, że 
Spółka wydatkowała środki na zadania realizowane bezpośrednio przez WKO, jak 
również za te zadania bądź część tych zadań, które nie były ujęte w budżetach lub 
planach finansowych podmiotów wymienionych w Zarządzeniach. Należy przy tym 
wskazać, że zgodnie z §14 i §17 Zarządzeń odpowiednio 3564/16 oraz 5590/16 
finansowanie zadań określonych w tych zarządzeniach dla innych podmiotów winno 
być zapewnione ze środków określonych w budżetach lub planach finansowo-
rzeczowych tych komórek i jednostek.  

(dowody: akta kontroli str. 218-231, 1453-1593, 4699-4705 , 5816-5954, 6066-6105) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Zgodnie z § 14 i §17 Zarządzeń odpowiednio 3564/16 oraz 5590/16 finansowanie 
zadań związanych z organizacją TWG 2017 określonych w tych zarządzeniach dla 
innych podmiotów winno być zapewnione ze środków określonych w budżetach lub 
planach finansowo-rzeczowych tych komórek i jednostek. Tymczasem Spółka 
wydatkowała środki na zadania realizowane przez te podmioty. 

 

2. W związku z organizacją TWG 2017 Miasto Wrocław powierzyło Spółce do 
wykonania szerszy zakres zadań niż wynikający z umowy z IWGA. Obok bowiem 
działań ściśle związanych z organizacją Igrzysk, zgodnie z umową Spółki, miała ona 
wykonywać zadania ważne dla rozwoju Gminy Wrocław, w szczególności 
w zakresie promocji Gminy, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, a także tworzenia 
warunków do aktywizacji gospodarczej.  
Zadania związane z promocją Gminy w kraju i za granicą obejmowały działania 
mające na celu m.in. ukazanie Wrocławia jako miejsca atrakcyjnego turystycznie 
i korzystnego z punktu widzenia inwestycji gospodarczych, a także w pełni 
przygotowanego do organizowania kolejnych wielkich imprez sportowych i innych. 
Wiceprezydent Wrocławia wskazał, że podział zadań pomiędzy Spółką a Urzędem 
Miejskim Wrocławia dotyczących promocji, ustalany była na bieżąco, a zadania 
realizowane przez Urząd w tym zakresie były uzupełnieniem opracowanego przez 
Spółkę planu promocji Igrzysk. Zadania związane z kulturą fizyczną i turystyką miały 
na celu przyczynianie się do aktywizacji ośrodków i klubów sportowych powszechnie 
dostępnych mieszkańcom już uprawiających lub podejmujących nowe dyscypliny 
sportowe, a także poprzez realizację programów propagujących wśród ogółu 
mieszkańców zdrowy tryb życia oraz rekreacyjne uprawianie sportu i turystyki. 

                                                      
18 Stadion Wrocław Sp. z o.o. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor ds. Finansów i Administracji wyjaśnił, że działania w tym obszarze zostały 
ujęte w harmonogramie działań kluczowych Spółki pn. Master Plan jako zadanie nr 
22 Program Legacy, a zadania realizowane w tym zakresie wynikają z dokumentu 
pn. Raport końcowy obszaru Legacy. Dodał również, że decyzje co do kontynuacji 
oraz dalszego monitoringu uzyskanych efektów wybranych programów - stosowne 
decyzje pozostają w kompetencji właściwych jednostek w strukturach Właściciela 
Spółki. 
W przywołanym raporcie wskazano na realizację projektów sportowych oraz 
edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Wrocławia19, co wedle informacji 
w nim zawartych pozwoliło na realizację głównych celów dziedzictwa (Legacy) The 
World Games 2017.  
Dla celów w obszarze Legacy nie zostały określone mierniki ich realizacji. 

 (dowody: akta kontroli str.  302, 4436-4556, 12557-12570) 

3. W opracowanej w lipcu 2014 r. Strategii Ramowej The World Games 2017 
zdefiniowano sześć celów strategicznym tj.: [1] wzrost rozpoznawalności Wrocławia 
za granicą; [2] wzrost zainteresowania uprawianiem różnorodnych dyscyplin 
sportowych we Wrocławiu (w tym dyscyplin TWG 2017 Wrocław); [3] profesjonalna 
organizacja TWG 2017 Wrocław (zorganizowanie TWG 2017 Wrocław zgodnie 
z zapisami umowy zawartej z IWGA; bardzo dobra ocena poziomu organizacyjnego 
przez IWGA po zakończeniu imprezy); [4] satysfakcja uczestników TWG 2017 
Wrocław (70% poziom zadowolenia wśród uczestników – zawodników, sędziów, 
gości VIP, kibiców, 60% osób zadowolonych z obsługi przez wolontariuszy, 70% 
wolontariuszy zadowolonych z faktu zaangażowania w TWG 2017 Wrocław, wysoki 
poziom zadowolenia partnerów ze współpracy z Wrocławskim Komitetem 
Organizacyjnym – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 tj. służb porządkowych, 
instytucji rządowych); [5] skuteczne Legacy Management – wystąpienie zjawiska 
pozytywnego dziedzictwa TWG 2017 Wrocław w postaci wymiernych korzyści dla 
społeczności lokalnej i regionu Dolnego Śląska; [6] sukces finansowy (bilans) – 
rozumiany jako maksymalizacja finansowania Igrzysk ze źródeł zewnętrznych, tzn. 
innych niż budżet Gminy Wrocław, a także uzyskanie przychodu ze sprzedaży praw 
marketingowych i biletów. W odniesieniu do celów nr 5 i 6 nie zostały określone 
mierniki realizacji tych celów,  w tym nie określono jaki powinien zostać osiągnięty 
poziom finansowania Igrzysk ze źródeł zewnętrznych oraz przychód ze sprzedaży 
praw marketingowych i biletów. Dodatkowo w Strategii Marketingowej (będącej 
składową Strategii Ramowej) określono cztery cele marketingowe, tj.: [1] wzrost 
rozpoznawalności TWG 2017 Wrocław; [2] wspieranie popularyzacji dyscyplin TWG 
2017 Wrocław; [3] zapełnienie kibicom aren sportowych i przestrzeni wydarzeń 
towarzyszących TWG 2017 Wrocław; [4] Sukces finansowy (sprzedaż) – 
sponsoring/merchandising. 

W Strategii Ramowej w odniesieniu do dziedzictwa (Legacy) wskazano, na pięć 
priorytetów identyfikujących pożądane zmiany społeczne: [1] aktywny Wrocław – 
wzrost aktywności fizycznej Wrocławian, [2] dumny Wrocław – wzrost poparcia 
Wrocławian dla pozyskania i organizowania kolejnych, dużych imprez we 
Wrocławiu, [3] Wrocław z pomysłem – wypromowanie Wrocławia jako miasta 
wydarzeń sportowych/potrafiącego wykorzystać imprezy do wypracowania trwałego 
Dziedzictwa – Legacy; [4] odpowiedzialny/partnerski Wrocław – zwiększenie 
zaangażowania biznesu we wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich; [5] gościnny 
Wrocław – poprawa wizerunku Wrocławia jako miasta otwartego na inne 
narodowości i kultury.                                                         (dowody: akta kontroli str. 4436-4556) 

                                                      
19 Programy: [1] „Mali Wspaniali”, [2] „Orientuj się”, [3] „AgloCamp TWG”, [4] „Wroclove Flag”, [5] „Ferie TWG 2017”, 
[6] „Przewodnik po dyscyplinach TWG2017”, [7] „Godziny sportowe dla Wrocławian/Parki i wypożyczalnia w Parku”, 
[8] „Korfball – drużyna przyjaciół”, [9] „Poznajemy dyscypliny The World Games 2017”, [10] „Akademia Małych Mistrzów”, 
[11] „Flaga” – Roadshow. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r. wyjaśnił, że 
w  trakcie jego pracy nie opracowywano mierników weryfikacji założeń przyjętych 
w 2014 r., niemniej większość przyjętych założeń została zweryfikowana w jednym 
z raportów, którego opracowanie Spółka zleciła wspólnie z IWGA (dokument pn. 
„Raport z badania satysfakcji uczestników”). Wskazał również, że: „W moim 
odczuciu miernikiem oceny finansowej organizacji imprezy był poziom 
zaangażowania środków z budżetu Miasta, który ostatecznie był mniejszy niż 
planowany oraz kwota środków jaka pozostała na koncie Spółki w momencie 
zakończenia działalności, tj. na dzień 30 listopada 2017 r. była to kwota ponad 9 mln 
zł. Ocena natomiast skuteczności programów Legacy w mojej ocenie możliwa jest 
dopiero np. rok po imprezie. Przynajmniej w zakresie funkcjonowania działań 
i programów”. Dodał również, że „Założenia Legacy powstały w Spółce przed moim 
przyjściem. Nie kojarzę materiału w zakresie wykorzystania obiektów budowanych 
m.in. na TWG i po imprezie. Niemniej jednak budowa, bądź modernizacja tych 
obiektów miała kontekst i powód decyzji znacznie szerszy niż TWG. Największa 
inwestycja czyli modernizacja Stadionu Olimpijskiego, czy druga co do wielkości 
budowa kompleksu basenów były koniecznymi dla realizacji. To dzięki organizacji 
TWG te ważne dla wrocławskiego sportu i rekreacji mieszkańców obiekty powstały 
i uzyskały dofinansowanie. W nawiązaniu do celu i zakresu programu Legacy jego 
intencją było pozostawienie trwałego dziedzictwa imprezy (poza infrastrukturą 
sportową). Najkrócej organizacja TWG miała pomóc w szerszej promocji sportu, 
w stworzeniu mody na nowe trendy, na nowe sporty, które można uprawiać 
rodzinnie, w parkach itd., stworzeniu szerszej oferty sportów i programów w szkole. 
Całość działań przyczyniała się do zwiększenia liczby dzieci oraz dorosłych 
w sportowaniu.” 

(dowody: akta kontroli str. 4712-4718) 

Członkowie Rady Nadzorczej wyjaśnili, że „(…) Strategia przyjęta dla projektu The 
World Games 2017 Wrocław była opracowana przy udziale Spółki w ramach 
powołanego zespołu roboczego, natomiast odnosi się do celów strategicznych 
Miasta Wrocław, jako Miasta Gospodarza. Strategia przewiduje szereg czynności, 
które przypisano do wykonania Spółce, jednak wydaje się, że kontrola w zakresie 
postawionych celów strategicznych Miasta Wrocław należy do Miasta Wrocław, nie 
do Spółki. Niemniej (…) Rada Nadzorcza w granicach swoich kompetencji 
monitorowała wszelkie czynności i działania Spółki związane z przygotowaniem, 
organizacją i przeprowadzeniem Igrzysk TWG 2017 Wrocław”. 

(dowody: akta kontroli str. 4867-4893) 

Wiceprezydent Wrocławia w odniesieniu weryfikacji przez Właściciela czy 
działalność Spółki była zgodna z zasadami efektywnego gospodarowania wskazał, 
że założenia, wskaźniki, mierniki, wyznaczniki mające obrazować działalność Spółki 
zawarte były „(…) w przedstawianych i zatwierdzanych przez organy Spółki 
dokumentach strategicznych w postaci planów działalności i planów finansowych 
rocznych i wieloletnich, których realizacja była monitorowana w cyklicznych 
okresach (…) oraz poprzez weryfikację przedkładanej do zatwierdzenia 
sprawozdawczości. Jednocześnie należy zauważyć, że tego typu impreza nie była 
dotychczas organizowana w Polsce przez żadne miasto i brakuje danych 
porównawczych”.  

(dowody: akta kontroli str. 1240) 

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 
r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami20,  
uchwałą nr 24/IV/2017 z dnia 26 maja 2017 r. ustaliła dla Członków Zarządu Spółki 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r., poz. 2190. 
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trzy cele zarządcze oraz wskaźniki (KPI) określające ich wykonanie, a także wagi do 
określenia ich udziału w sumarycznej ocenie wykonania celów zarządczych. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w spółce, w stosunku do której 
jednostka samorządu terytorialnego posiada uprawnienia takie jak przedsiębiorca 
dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów21 informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych 
celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie są jawne.  

(dowody: akta kontroli str. 2112) 

4. Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki celem Spółki było przygotowanie 
i przeprowadzenie imprezy Sportowej The World Games 2017 w sposób zgodny 
z postanowieniami umowy o zorganizowanie The World Games 2017 zawartej przez 
Gminę Wrocław z IWGA. Ponadto w Umowie Spółki wskazano, że będzie ona 
wykonywała zadania ważne dla rozwoju Gminy Wrocław, w szczególności 
w zakresie promocji Gminy, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej, a także tworzenia 
warunków do aktywizacji gospodarczej. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2016 r.22 zmieniono m.in. § 15 Umowy 
Spółki, przewidujący uprzednio zasady podziału zysku, na zapis, zgodnie z którym, 
celem działalności Spółki jest realizacja zadań statutowych określonych w Dziale II 
Umowy Spółki, a nie osiąganie zysku. Jednocześnie zastrzeżono, że całość 
dochodu Spółki przeznacza się na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza 
się zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników. Przywołana 
zmiana umowy Spółki wynikała z zamiaru korzystania przez Spółkę ze świadczeń 
wykonywanych przez wolontariuszy i wprowadzenia do Umowy Spółki zmian 
umożliwiających prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie23. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 3 pkt 4 przywołanej ustawy, 
działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Ponadto w § 7 Umowy Spółki dodano ust. 2, zgodnie z którym określono, że 
w zakresie realizacji celu dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia The World 
Games zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej 
w zakresie zadań publicznych związanych m.in. z działalnością wspomagającą 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, czy też promocji 
wolontariatu (tj. zadań z zakresu sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). 

(dowody: akta kontroli str. 134-214) 

 

5. Stosownie do postanowień § 14 Aktu założycielskiego Spółki podstawą 
działalności Spółki były roczne i wieloletnie plany finansowe i działalności. 
W okresie funkcjonowania Spółki Zarząd podjął 10 uchwał w przedmiocie rocznych 
planów działalności lub planów finansowych Spółki w tym: 

                                                      
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm. 
22 Uchwała Nr 34/16 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany 
Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
23 Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.  
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[1] cztery na 2014 r., z których wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Radę Nadzorczą, a jedna zatwierdzona przez Zgromadzenia Wspólników w grudniu 
2014 r. W przypadku trzech pierwszych uchwał dotyczących planu finansowego 
Spółki na 2014 r. (podejmowanych przez Zarząd odpowiednio w dniach 4 kwietnia, 
14 lipca i 29 wrześniu 2014 r.) nie zostały one zatwierdzone przez Zgromadzenie 
Wspólników. W planach tych koszty operacyjne Spółki na 2014 r. określano kolejno 
w kwotach: 5 445,0 tys. zł; 4 780,0 tys. zł oraz 3 970,1 tys. zł. Dyrektor Biura 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia (dalej: BNW UM) w piśmie  
z dnia 17 października 2014 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółki wskazała, że: (…) na spotkaniu u Wiceprezydenta (…) w dniu 15 
października 2014 r., ustalono maksymalną wartość dokapitalizowania Spółki na 
kwotę 577 tys. zł. Proszę aby dokumenty dotyczące planu finansowego na 2014 r. 
składane przez Spółkę oraz zaopiniowane przez Radę Nadzorczą uwzględniły, iż 
wartość kapitału w 2014 r. nie przekroczy kwoty 3 577 000 zł. W zatwierdzonym 
przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 2 grudnia 2014 r. Planie Działalności 
i Planie Finansowym Spółki na 2014 r. Zarząd Spółki wskazywał, że przyjęte na tym 
poziomie koszty operacyjne Spółki uniemożliwiały bieżącą realizacją zadań 
związanych z przygotowaniem The World Games  2017, w tym związanych 
z opracowaniem koncepcji sponsoringowej oraz wyborem dostawcy sygnału 
telewizyjnego. 

[2] trzy na 2015 r., z których jedna została pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzona przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku dwóch 
uchwał dotyczących planu działalności i planu finansowego na 2015 r. (przyjętych 
przez Zarząd w 9 grudnia 2014 r. oraz w  9 lutego 2015 r.) plany te nie zostały 
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z § 28 pkt 4 Aktu 
założycielskiego Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należało opiniowanie 
rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz rocznych i wieloletnich 
planów finansowych uchwalonych przez Zarząd. Jak wyjaśnili Członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki prawdopodobnie brak wydania przez ten organ opinii 
w odniesieniu do części planów Spółki wynikał z uzgodnień ówczesnego Zarządu 
Spółki z Biurem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta w zakresie możliwości 
finansowych Miasta Wrocław. Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 
dnia 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił, że brak zaopiniowania przez Radę Nadzorczą 
części planów opracowywanych przez Spółkę lub brak ich zatwierdzenia przez 
Zgromadzenie Wspólników wynikał z konieczności zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Wrocław. Wskazał również, że „Okoliczności te 
skutkowały tym, że nie można było przeprowadzić wszystkich zaplanowanych 
działań na wczesnym etapie funkcjonowania Spółki, np. w zakresie promocji 
w sytuacji gdy impreza ta jeszcze nie była dobrze rozpoznawalna”, a także że 
w takiej sytuacji „Spółka realizowała swoje zadania w ramach aktualnie posiadanych 
zasobów ludzkich oraz środków. Wpływ na funkcjonowanie Spółki miały wskazówki, 
harmonogram dla poszczególnych etapów przygotowań, w tym wynikające z umowy 
z IWGA. Działalność Spółki była dostosowana i wynikała z tych czynników. Zakres 
działań był pochodną finansowania i konieczności uwzględnienia realizacji 
najpilniejszych zadań, wynikał z celu stawianego przed Spółką”.  

Wiceprezes Zarządu Spółki (od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 23 czerwca 2015 r.) 
wyjaśnił, że „Wynikało to ze specyfiki funkcjonowania Spółki, powierzonych jej 
zadań oraz faktu, że nie miały one charakteru stałego, cyklicznego związanego 
z funkcjonowaniem Gminy Wrocław w szerokim tego słowa znaczeniu. Powyższe 
powodowało również, że brak było precyzyjnych danych na temat całościowych 
kosztów tego przedsięwzięcia”. 



 

13 

Z informacji przekazanych przez Wiceprezydenta Wrocławia wynikało, że Biuro 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia wskazywało na wady 
proceduralne oraz niepełną zawartość merytoryczną tych dokumentów24.   

[3] jedną na 2016 r.25, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą i następnie 
zatwierdzoną przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 22 marca 2016 r.  
 
[4] a także dwie obejmujące lata 2017-201826, z których wszystkie zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, a jedna zatwierdzona przez 
Zgromadzenie Wspólników w dniu 11 lipca 2017 r. Zmiana pierwotnie podjętej 
uchwały wynikała przede wszystkim z rezygnacji ubiegania się przez Spółkę 
w 2017 r. o kredyt finansowy w kwocie do 22 500,0 tys. zł, którego spłata miała 
nastąpić w ramach środków finansowych, zabezpieczonych na organizację TWG 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wrocław na rok 2018. 
Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przyjęcia rocznych planów działalności 
i rocznych planów finansowych (które zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie 
Wspólników) podejmowane były w dniach: 7 listopada 2014 r., 16 kwietnia 2015 r., 
26 lutego 2016 r. oraz 20 czerwca 2017 r. Dokumenty te z kolei zatwierdzane były 
przez Zgromadzenie Wspólników odpowiednio w dniach: 2 grudnia 2014 r. 22 maja 
2015 r., 22 marca 2016 r. oraz 11 lipca 2017 r. Tym samym jedynie w części 
poszczególnych okresów (lat) stanowiły podstawy prowadzenia działalności przez 
Spółkę, pomimo tego, że zgodnie z § 14 Aktu założycielskiego Spółka prowadzi 
działalność na podstawie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz 
rocznych i wieloletnich Planów finansowych Spółki. 
Uchwałą z dnia 14 lipca 2014 Zarząd Spółki przyjął Wieloletni Plan Finansowy 
Spółki na lata 2014-2018. W planie tym określono koszty funkcjonowania Spółki na 
poziomie 125 845,0 tys. zł, a przychody w kwocie 24 650,0 tys. zł. Tym samym 
prognozowany ujemny wynik finansowy (mający wystąpić w każdym z lat 
obrotowych) wskazano na skumulowanym poziomie (-) 101 195,0 tys. zł. Dokument 
ten, pomimo przedłożenia przez Zarząd Spółki, nie został zaopiniowany przez Radę 
Nadzorczą Spółki, a w konsekwencji nie został poddany zatwierdzeniu przez 
Zgromadzenie Wspólników. W piśmie z dnia 17 października 2014 r. Dyrektora 
Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta do Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki, wskazano m.in., że „ze względu na brak możliwości dostarczenia 
w najbliższym czasie planów wieloletnich, uzgodniono, że Spółka przedstawi plany 
na 2014 r.”.  Z protokołu dokumentującego przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej 
w dniu 21 lipca 2014 r. wynika, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 
„(…)poprosił o wstrzymanie się od podjęcia uchwały w niniejszym temacie, gdyż 
Rada Nadzorcza nie jest w stanie się odnieść do planu wieloletniego.” Ówczesny 
Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.  wskazał, że 
dokument ten został sporządzony w oparciu o Koncepcję Spółki, jego intencją 
„…było pokazanie skali przedsięwzięcia.”. Jak wskazał Wiceprezydent Wrocławia 
„Złożona przez Zarząd Spółki dokumentacja była w ocenie Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia niekompletna, nie przygotowana 
należycie i nie posiadała wymaganej opinii w formie uchwały Rady Nadzorczej 
wobec czego nie mogła być zatwierdzona. Dlatego też prawdopodobnie nietrafnie 
zostało użyte we wskazanym piśmie sformułowanie „…brak możliwości dostarczenia 

                                                      
24 Pismo z dnia 10 września 2014 r. (znak BNW.0232.87.2014) Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego 
Wrocławia do Zarządu Spółki, zawierające odniesienie się do uchwał Zarządu Spółki z dnia 14 lipca 2014 r., uchwały Rady 
Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2014 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 kwietnia 2014 r.  
25 Uchwała Nr 3/2016 Zarządu Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: uchwalenia Planu Działalności i Planu Finansowego 
Spółki na 2016 r. 
26 [1] Uchwała Nr 15/2017 Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Planu Działalności i Planu 
Finansowego Spółki na lata 2017-2018; [2] Uchwała Nr 18/2017 Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany 
Planu Działalności i Planu Finansowego Spółki na lata 2017-2018. 
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planów…”. Z kolei Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 
stycznia 2016 r. wskazał, że powodem braku zaopiniowania przez Radę Nadzorczą  
i zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników była konieczność zabezpieczenia 
środków w budżecie Gminy Wrocław.  

 (dowody: akta kontroli str. 709-713, 856-859, 1238-1243, 1420, 1421-1423, 4842-4844, 4859-4893 ) 

W zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników planach finansowych Spółki na 
poszczególne lata obrotowe główne pozycje kosztów operacyjnych stanowiły:  

− usługi obce, odpowiednio: 1 568,2 tys. zł (co stanowiło 50,5% kosztów 
operacyjnych), 3 235,7 tys. zł (42,7%), 11 320,0 tys. zł (55,9%), 68 089,4 
tys. zł (85,8%)  

− wynagrodzenia, odpowiednio: 1 099,5 tys. zł (35,4%), 3 098,7 tys. zł 
(40,9%), 3 870,0 tys. zł (19,1%), 5 907,7 tys. zł (7,4%) 

−  oraz pochodne wynagrodzeń 194,5 tys. zł (6,3%), 592,2 tys. zł (7,8%), 
1 075,0 tys. zł (5,3%) , 1 770,3 tys. zł (2,2%). 

(dowody: akta kontroli str. 4236-4362) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1) W całym okresie funkcjonowania, Spółka nie posiadała wieloletniego planu 
finansowego, pomimo że zgodnie z § 14 Aktu założycielskiego, miał być to jeden 
dokumentów stanowiących podstawę prowadzenia działalności. Ponadto 
w paragrafie tym wskazano również, że Spółka prowadzi działalność na podstawie 
m.in. wieloletniego planu działalności, który zgodnie z §31 pkt 2 Aktu 
założycielskiego powinien być zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Dwa 
takie plany przyjęte przez Zarząd Spółki  nie zostały jednak zatwierdzone uchwałami 
Zgromadzenia Wspólników, a tylko jeden z nich został formalnie, w drodze uchwały, 
pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Nadzorczej. 

2) Roczne plany finansowe i roczne plany działalności Spółki (wskazane w pkt. 18 
wystąpienia) każdorazowo uzyskiwały moc obowiązującą dopiero w trakcie trwania 
okresów na które były sporządzane (tj. na 2014 – w grudniu, na 2015 r. – w maju, na 
2016 r. – w marcu, na 2017 r. i 2018 r. – w lipcu 2017 r.). Powyższe nie wypełniało  
regulacji zawartej w §14 Aktu założycielskiego, zgodnie z którym Spółka miała 
prowadzić działalność m.in. na podstawie tych dokumentów.  

6. Zgodnie z § 28 pkt 9 Umowy Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki 
należało monitorowanie przyjętych w Spółce strategii, planów rocznych 
i wieloletnich, biznes planów oraz monitorowanie korelacji między nimi, natomiast 
zgodnie z § 31 pkt 1 Umowy Spółki, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników 
należało zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki. Pomimo ww. uregulowań 
zawartych w Umowie, Spółka nie posiadała biznesplanu oraz opracowania pn. 
kierunki rozwoju Spółki. Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 
stycznia 2016 r. wskazał, że z powodu upływu czasu oraz braku dostępu do 
dokumentów trudno odnieść się do tego zagadnienia, jednakże kompetencje do 
zatwierdzania określonych dokumentów przez inne organy Spółki niż Zarząd Spółki, 
nie muszą oznaczać przyjęcia tych dokumentów przez Zarząd, lecz mogą mieć 
zastosowanie w sytuacji przyjęcia takiego dokumentu. Z kolei Prezes Zarządu 
Spółki od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. wyjaśnił, że takie 
dokumenty nie zostały przyjęte przez Zarząd Spółki, a ich elementy zawierały się 
w planach finansowych oraz planach działalności (merytorycznych).  
Członkowie Rady Nadzorczej wyjaśnili, że z umowy Spółki, jak również 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie wynikał obowiązek przyjęcia 
biznesplanu Spółki oraz kierunków rozwoju Spółki. Wskazali ponadto: „Fakt, że 
monitorowanie biznesplanów przyjętych dla Spółki zostało przewidziane 
w kompetencjach Rady Nadzorczej w § 28 pkt 9 Umowy Spółki, a zatwierdzanie 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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kierunków rozwoju Spółki należy do Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 31 pkt 1 
Umowy Spółki nie daje podstawy do przyjęcia, że Zarząd jest obligatoryjnie 
zobowiązany do ich sporządzenia. Inicjatywa i decyzja w tym zakresie, o ile nie 
wynika wprost z przepisów prawa, należy do kompetencji Zarządu. Jeżeli Zarząd 
Sporządziłby te dokumenty, wówczas zastosowanie miałyby przywołane wyżej 
przepisy Umowy Spółki.”.  

 (dowody: akta kontroli str. 4699-4711, 4861-4893, 11915) 

7. W okresie działania Spółki zlecała ona opracowywanie dokumentów 
o charakterze analiz, koncepcji. Spośród tych dokumentów nie mniej niż 3 
dokumenty o charakterze analiz/koncepcji opracowały osoby zatrudnione  
w Spółce27. Prezes Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 
2016 r. wskazał, m.in., że fakt powierzania opracowań podmiotom zewnętrznym był 
„(…) pochodną dostępnych kompetencji merytorycznych, doświadczenia i wiedzy 
specjalistycznej, równolegle realizowanych zadań w danym czasie w Spółce,  
a także wytycznych dla całości projektu imprezy outsourcingu zasobów kadrowych 
specjalizowanych z racji terminowego charakteru Spółki”. Kontrola NIK nie wykazała 
przypadków by pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 
opracowywali na rzecz Spółki tego rodzaju dokumenty na podstawie dodatkowych 
umów odpłatnych. 

(dowody: akta kontroli str. 693-697, 5731-5732, 5989-5993) 

Kontrola realizacji umowy z dnia 28 kwietnia 2016 r., na podstawie której Spółka 
powierzyła wykonawcy opracowanie pięciu opracowań, tj. [1]„Koncepcji patronatów 
medialnych The World Games 2017”, [2] „The World Games 2017 Koncepcja 
kampanii wizerunkowej z wykorzystaniem mediów ogólnopolskich”, [3] „The World 
Games 2017 Koncepcja współpracy z partnerami instytucjonalnymi Światowych 
Igrzysk Sportowych Sp. z o.o.”, [4] „The World Games Koncepcja Współpracy 
z dziennikarzami i blogerami”, [5] „The World Games Założenia promocji poza 
granicami Polski z wykorzystaniem agencji informacyjnych dedykowanych sportowi 
w roku 2017”, wykazała, że wykonawca zrealizował jej przedmiot. Z tego tytułu 
Spółka dokonała płatności w wysokości 119,4 tys. zł. Części zadań proponowanych 
do realizacji przez wykonawcę nie została podjęta i zrealizowana, gdyż jak 
wyjaśniono w toku czynności kontrolnych ich efekt mógł być niewspółmierny do 
poniesionych kosztów lub działania te były by zbyt drogie (jak np. w przypadku 
współpracy z mediami zagranicznymi), bądź ich założenia były realizowane 
w ramach innych działań. 

(dowody: akta kontroli str. 5485-5469,  6057-6059 ) 

8. Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o., jako podmiot umocowany 
przez Prezydenta Wrocławia do realizacji zadań związanych z przygotowaniem 
i organizacją TWG2017 przed powołaniem Spółki, zlecił w styczniu 2014 r. 
opracowanie dokumentu pn. „Koncepcja Spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (dalej: 
Koncepcja Spółki).  

W Koncepcji Spółki jako istotny czynnik warunkujący realizację zadań przez Spółkę 
zdefiniowano zapewnienie jej płynności finansowej, wskazano ponadto, że „aktem 
powierzenia wykonywania zadań będzie umowa Spółki, w której zostanie określony 
cel jej powołania. Natomiast reguły określające warunki organizacyjne, 
proceduralne, finansowe i prawne realizacji zadań będą ustanowione w dokumencie 
pn. „Zasady zlecania i rozliczanie realizacji zadań powierzonych do wykonywania 

                                                      
27 W toku czynności kontrolnych, w dniu 29 marca 2018 r. kontrolerzy NIK  wystąpili do Spółki o przedłożenie materiałów 
w dotyczących m.in. na liczby, zakresu przedmiotowego, sposobu wykorzystania oraz wysokości wydatków poniesionych na 
opracowanie przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki dokumentów o charakterze analiz, koncepcji. Do jednakże do 
zakończenia kontroli tj. 28 czerwca 2018 r. materiały w ww. zakresie nie zostały przedłożone. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Spółce”, wydanym zarządzeniem Prezydenta Wrocławia”. Jak stwierdzono w dalszej 
części tego dokumentu „Wprowadzenie mechanizmu powierzania zadań przez 
Miasto wzmocni jego kontrolę nad Spółką. Obok kontroli o charakterze 
korporacyjnym (poprzez radę nadzorczą i zgromadzenie wspólników) pojawi się 
bowiem druga ścieżka, w której określona komórka (komórki) organizacyjne Urzędu 
Miejskiego występujące jako dysponent (dysponenci) środków na wykonywanie 
zadań związanych z organizacją TWG 2017, będzie w trybie określonym 
w Zasadach zlecał realizację zadań, ustalał wysokość wynagrodzenia Spółki 
i warunki jego wypłacania oraz kontrolował efekty działań Spółki. Ponadto, zgodnie 
z wymaganiami Decyzji Komisji Europejskiej, Miasto będzie przeprowadzało 
kontrolę czy Spółka nie otrzymała nadmiernego wynagrodzenia”.  

W praktyce w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Spółki nie zrealizowano 
rekomendacji zawartej w Koncepcji odnoszącej się do modelu ustalania 
wynagrodzenia Spółki, a tym samym finansowania jej działalności. Dokument pn. 
„Zasady zlecania i rozliczanie realizacji zadań powierzonych do wykonywania 
Spółce” nie został opracowany. Jak wyjaśnił Wiceprezydent Wrocławia „zasady 
funkcjonowania Spółki i powierzone jej zadania zostały zdefiniowane w akcie 
założycielskim, a nie jak wstępnie zakładano w zarządzeniu Prezydenta”.  

W Umowie Spółki (akcie założycielskim) wskazano, że podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki do kwoty 100,0 mln zł nie wymaga zmiany tej umowy 
(do dnia 9 marca 2016 r. nie wymagało zmiany Umowy Spółki podwyższenie 
kapitału zakładowego do kwoty 30,0 mln zł). W okresie funkcjonowania Spółki 
Zarząd podjął 11 uchwał w przedmiocie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników 
o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. 

W uzasadnieniu do uchwały Nr LIII/1324/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie 
utworzenia Spółki pod firmą Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska 
Sportowe 2017 Sp. z o.o. wskazano m.in., że: „W chwili obecnej, na podstawie 
ostrożnych szacunków, wycinkowych analiz, porównań z wynikami poprzednich 
edycji TWG można przewidywać, iż łączny poziom kosztów, które poniesie spółka 
wyniesie około 120-130 mln zł. Działalność Spółki przyczyni się do uzyskania 
znacznych korzyści o charakterze finansowym. Korzyści finansowe, które 
bezpośrednio zasilą budżet Gminy, bądź będą przychodami Spółki, można 
oszacować na około 36 mln zł. Istotne z punktu widzenia efektów finansowych będą 
również wydatki gości TWG 2017, a także wcześniejszych zawodów testowych 
i innych imprez, które mimo że stanowią jedynie pośrednie korzyści finansowe, 
oddziałują na kondycję Gminy. Jeżeli ostrożnie założyć, iż łączna liczba gości 
wyniesie 200 tysięcy, to ich wydatki można oszacowań na poziomie około 117 mln 
zł.” 

 (dowody: akta kontroli str.134-214, 273-293, 308, 1228-1230, 5979-5988) 

W związku z uchwałami Zarządu Spółki jedyny Wspólnik (Gmina Wrocław) 15-
krotnie dokonywał wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał ten 
w rezultacie wzrósł z 3,0 mln zł do 88,2 mln zł (w tym w 2014 r. – suma wpłat 
wyniosła 0,6 mln, w 2015 r. – zł 5,3 mln zł, w 2016 r.  – 20,2 mln zł, w 2017 r. – 59,1 
mln zł), a jednorazowe kwoty podwyższenia kapitału wynosiły od 300,0 tys. zł 
(wpłata w grudniu 2015 r.) do 20 000,0 tys. zł (wpłata w lipcu 2017 r).  

Spośród 11 wniosków Zarządu Spółki skierowanych do Wspólnika o podwyższenia 
kapitału zakładowego, zostało uwzględnionych w całości lub części 10 wniosków. 
Nie został uwzględniony jeden wniosek złożony i uzupełniony przez Zarząd Spółki 
odpowiednio w dniach 16 i 29 maja 2014 r. na łączną kwotę 2 mln zł. Gmina 
Wrocław pismem z dnia 17 września 2014 r. poinformowała Zarząd Spółki, że 
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maksymalną wartość dokapitalizowania Spółki w 2014 r. ustalono na kwotę 577 tys. 
zł. 

(dowody: akta kontroli str. 2816-2908) 

Zarząd Spółki wskazywał28, że brak uwzględnienia w 2014 r. w pełnym zakresie 
wniosków o podwyższenie kapitału zakładowego oraz przedkładanych przez Zarząd 
Spółki planów finansowych uniemożliwiał w pełni bieżącą realizację zadań 
związanych z przygotowaniem The World Games 2017, a polegających 
w szczególności na zleceniu opracowania koncepcji sponsoringowej oraz wyboru 
dostawcy sygnału telewizyjnego.  

(dowody: akta kontroli str. 2443-2466, 4254-4268) 

Na podstawie uchwały nr XVII/302/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 
października 2015 r. do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wrocław 
wprowadzone zostało nowe zadanie budżetowe pn. „Organizacja Światowych 
Igrzysk Sportowych – The World Games 2017 – Organizacja Igrzysk Dyscyplin 
Nieolimpijskich” w łącznej wysokości 80,0 mln zł (w której przewidziano pierwotnie 
limity wydatków w 2016 r – 20 750,0 tys. zł, w 2017 r. – 37 100,0 tys. zł, w 2018 r. – 
22 150,0 tys. zł).  

 (dowody: akta kontroli str.856-859; 865 ) 

Analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Spółki, w szczególności 
w początkowym okresie jej istnienia, wykazała odmienne interpretacje w zakresie 
przyjętego modelu finansowania i poziomu finansowania Spółki, a także problemy 
jakie wynikały z tego faktu tj.: 

W zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników Planie Działalności i Planie 
Finansowym na 2014 r. Spółki  wskazano m.in., że: 

− „Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w 2014 r. nie 
zostanie przeprowadzona usługa zewnętrznej analizy i doradztwa 
biznesowego na potrzeby optymalizacji Master Plan dla przygotowania 
i przeprowadzenia TWG 2017 (koszt 50 000 zł)”; 

− „Z uwagi na nieprzewidziane wcześniej cięcia budżetowe w IV kw. br. 
największym zagrożeniem jest brak wystarczających środków finansowych 
(koszt ok. 200 tys. zł) na ogłoszenie i przeprowadzenie postępowań (w tym 
wybór ekspertów i przeprowadzenie dialogu technicznego).”. Niemniej ze 
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w pierwszym roku obrotowym 
wskazano, że w 2014 r. zostały zrealizowane kluczowe zadania do 
rozpoczęcia procedury wyboru producenta materiałów programowych; 

− Nie zostaną również zrealizowane zadania, które były zaplanowane na 
podstawie przyjętej strategii ramowej i marketingowej – kluczowe dla 
wizerunkowego i promocyjnego prowadzenia TWG 2017: - Materiały 
promocyjne i graficzne (…), - Współpraca z mediami i materiały 
audiowizualne (…), - Roadshow Flagi IWGA – działania zakończone 
z uwagi na brak środków, Program Legacy i Ambasadorów, wdrożenie 
programu Legacy (…) program Legacy nie powstanie w 2014 r., 
zapoczątkowano jedynie działania edukacyjne, Rozstrzygnięcie konkursu 
na maskotkę (…) – ciągłe zmiany regulaminu – negatywny odbiór 
społeczeństwa, brak wiarygodności, Działania promocyjne – formaty 
specjalne, działania outdoorowe, reklama prasa, radio, TV – brak 
rozpoznawalności marki (w ograniczonym zakresie) – negatywny wpływ na 

                                                      
28 W zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie działalności i planie finansowym na 2014 r. 
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potencjalnych sponsorów, Targi Sportowe Genewa – brak możliwości 
pokazania projektu zagranicą, potencjalni sponsorzy i partnerzy; 

− Z uwagi na brak środków nie zostanie w 2014 r. opracowana koncepcja 
transportu (koszt ok. 10 000 zł) 

− Z uwagi na brak środków w 2014 r. nie zostaną przygotowane pierwsze 
Overlay (koszt ok. 10 000 zł); 

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy wskazano 
m.in., że „Ostatecznie zakres zrealizowanych zadań został dostosowany do 
otrzymanych przez Spółkę wytycznych budżetowych”.  

(dowody: akta kontroli str. 2443-2466, 4254-4268) 

Podczas trzeciego posiedzenia Komitetu Wykonawczego The World Games 2017 
w dniu 16 czerwca 2015 r. ówczesny Prezes Zarządu Spółki wskazał, że promocja 
wydarzenia realizowana była na minimalnym poziomie ze względu na brak środków 
na ten cel.  

Ponadto zagadnienia w tym zakresie były  przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej, według informacji służb 
finansowych oraz właścicielskich Urzędu Miejskiego Wrocławia „(…) Spółka miała 
się sama utrzymywać z przychodów, a kapitał 3 mln zł miał być tylko na początkowy 
okres działalności”, z kolei zgodnie z treścią innego protokołu w projekcie 
porozumienia pomiędzy Spółką a Gminą Wrocław „zaproponowane zostało 
finansowanie za pomocą podwyższenia kapitału Spółki oraz rozliczanie systemem 
dysponenta” (protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18 grudnia 
2014 r.). Ponadto z pisma służb finansowych Urzędu Miejskiego Wrocławia 
do Zarządu Spółki wynika, że „(…)celem powołania spółki (…) było umożliwienie 
finansowania  wydatków na organizacje Światowych Igrzysk Sportowych The World 
Games 2017 w ramach wydatków majątkowych poprzez podwyższenie kapitału 
zakładowego w spółce (…)”29. 

 (dowody: akta kontroli str. 501-504; 2703-2815) 

Zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 4715/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 
6 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie kapitału 
zakładowego spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław wkładów 
pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat Zarząd Spółki w terminie do dnia 
31 sierpnia każdego roku budżetowego, zobowiązany był złożyć do Biura Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek o zamieszczenie 
w projekcie planu finansowo-rzeczowego Biura na następny rok budżetowy kwotę 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 
wniosku oraz wskazaniem rodzaju i postaci wkładu. We składanych wnioskach 
Zarząd Spółki wnioskował na 2015 r. o kwotę 15 056,0 tys. zł oraz na 2016 r. 
o kwotę 42 672,0 tys. zł. Na podstawie tych wniosków BNW ujmowało w projekcie 
planu finansowo-rzeczowego BNM UM przekazanego do Wydziału finansowego 
kwoty odpowiednio 5 000,0 tys. zł na 2015 r., natomiast na 2016 r. nie uwzględniło 
takiej kwoty w ogóle (plan w tym zakresie wynosił 0 zł). W uchwale budżetowej 
Gminy Wrocław (przed zmianami) środki te uwzględniano w kwotach odpowiednio 
2 000,0 tys. zł oraz 20 750,0 tys. zł (w przypadku 2016 r. i lat kolejnych środki 
na dokapitalizowanie Spółki ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej).  

(dowody: akta kontroli str. 856-859; 865) 

                                                      
29 Pismo WFN.DPN.3021.29.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.  
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Wiceprezydent Wrocławia wyjaśnił, że nieuwzględnienie w pełnej wysokości kwot 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskazywanych we wnioskach Spółki 
oraz projektów planów rzeczowo-finansowych wynikało z terminów i przebiegów 
prac nad projektem budżetu Gminy Wrocław w kontekście planów rocznych 
i wieloletnich opracowywanych przez spółki. Ponadto „Procedura prac nad 
projektem budżetu Gminy Wrocław rozpoczyna się zazwyczaj w lipcu roku 
poprzedzającego i znajduje swój finał w ostatnich dnia grudnia w postaci uchwały 
Rady Miejskiej Wrocławia. W związku z powyższym z uwagi na upływ czasu, kwoty 
wyrażone jako pierwotne zapotrzebowanie Spółki a rzeczywisty budżet różnią się. 
Spółka dopiero na podstawie informacji o możliwościach budżetowych Gminy 
Wrocław opracowuje plan w danym roku, który następnie – w zależności od kondycji 
finansowej Gminy Wrocław opracowuje plan w danym roku, który następnie 
w zależności od kondycji finansowej Gminy oraz rzeczywistych, a nie 
przewidzianych wcześniej, potrzeb Spółki – jest modyfikowany i korygowany 
w trakcie całego roku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Spółka realizowała 
niestandardowe przedsięwzięcie o bardzo dużej skali, co do którego bardzo trudno 
było przewidzieć dokładne koszty i przychody związane z realizowanymi zadaniami”.  

 (dowody: akta kontroli str. 1241) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Przyjęty model finansowania Spółki był odmienny od wskazanego w „Koncepcji 
Spółki”, tj. zamiast przyznawania Spółce środków na wykonywanie zadań 
związanych z organizacją TWG 2017 jako wynagrodzenia na zasadach określonych 
w wydanym m.in. w tym zakresie zarządzeniu Prezydenta Wrocławia ostatecznie 
finansowanie Spółki następowało w drodze podwyższania kapitału zakładowego. 

9. Spółka podjęła w 2017 r. działania mające na celu zaciągnięcie zobowiązania 
zapewniającego finansowanie jej działalności, poprzez pozyskanie kredytu 
finansowego w wysokości 22 150,0 tys. zł. W ramach tych działań Zarząd Spółki 
przyjął w dniu 28 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie wniosku do Zgromadzenia 
Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania 
o wartości przekraczającej jednorazowo 2 000 000,00 zł30. Podjęcie działań 
zmierzających do zaciągnięcia kredytu wynikało z faktu, że środki finansowe 
w kwocie 22 150,0 tys. zł na dokapitalizowanie Spółki przewidziane zostały 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w 2018 r., a potrzeba dysponowania 
nimi ze strony Spółki istniała już w 2017 r. Przywołana uchwała Zarządu Spółki 
została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 8 marca 
2017 r., a następnie zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez Spółką została 
udzieloną uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 
30 marca 2017 r.31. 

W odpowiedzi na zapytanie wystosowane do banku w przedmiocie możliwości 
udzielenia kredytu Zarząd Spółki otrzymał w dniu 13 kwietnia 2017 r. informację, że 
z uwagi na poziom  realizowanych przychodów i wynik Spółki oraz naruszony kapitał 
zakładowy na poziomie 64%, możliwość udzielenia kredytu uwarunkowana była 
przedstawieniem zabezpieczenia w postaci „twardej” umowy wsparcia, umowy 
poręczenia lub gwarancji przez Gminę Wrocław. W związku z powyższym nie 
podjęto dalszych działań w tym przedmiocie. 

(dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

                                                      
30 Uchwała Nr 13/2017 ZARZĄDU Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 28 lutego 2017 r.  
31 Uchwała Nr 3/NZW/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe 
Igrzyska Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie 
działań zmierzających do zaciągnięcia przez Zarząd Spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 
2017 Sp. z o.o. zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo 2.000.000,00 zł. 
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Spółka starała się również pozyskać środki na realizację przypisanych jej zadań 
od Ministra Sportu i Turystyki.  Zarząd Spółki pismem z dnia 14 lipca 2016 r. złożył 
wniosek do Ministra o zarezerwowanie w budżecie resortu kwoty 4 mln zł tytułem 
wsparcia organizacji The World Games 2017. Następnie pismem z dnia 23 listopada 
2016 r. Prezes Zarządu Spółki doprecyzował obszary wsparcia oraz jego kwotę 
w wysokości 711,5 tys. zł. Oferta Zarządu Spółki ws. wsparcia została odrzucona 
z przyczyn formalnych, ze względu na fakt, że zgodnie z ogłoszeniem konkursowym 
dofinansowaniem mogły zostać objęte imprezy rangi mistrzowskiej (świata i Europy) 
seniorów organizowane w Polsce oraz o dofinansowanie mogły ubiegać się 
stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe. 
Organizacja World Games przez Spółkę nie spełniała tych warunków.  

(dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

Według stanu na koniec niżej wskazanych lat, Spółka, w okresie jej funkcjonowania, 
nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zarówno długoterminowych, 
jak i krótkoterminowych). W latach 2014 - 2017, według stanu na dzień 31 grudnia, 
Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych, natomiast posiadała 
zobowiązania krótkoterminowe w kwotach wynoszących odpowiednio:  

[1] w 2014 r. – 134,4 tys. zł (w tym z tytułu: dostaw i usług – 55,0 tys. zł; podatków, 
ceł i innych świadczeń – 47,6 tys. zł; wynagrodzeń – 12,1 tys. zł; innych – 19,7 tys. 
zł); 
[2] w 2015 r. – 302,0 tys. zł (w tym z tytułu: dostaw i usług – 129,6 tys. zł; podatków, 
ceł i innych świadczeń – 105,4 tys. zł; wynagrodzeń – 4,8 tys. zł; innych – 62,2 tys. 
zł); 
[3] w 2016 r. – 1 678,1 tys. zł (w tym z tytułu: dostaw i usług – 396,0 tys. zł; 
podatków, ceł i innych świadczeń – 161,5 tys. zł; wynagrodzeń – 22,9 tys. zł; innych 
– 1 097,6 tys. zł); 
[4] w 2017 r. – 612,0 tys. zł (w tym z tytułu: dostaw i usług – 224,1 tys. zł; podatków, 
ceł i innych świadczeń – 109,2 tys. zł; wynagrodzeń – 151,9 tys. zł; innych – 126,7 
tys. zł). 
Spółka z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań zapłaciła odsetki w łącznej kwocie 
6 422,36 zł, w tym z tytułu nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych 
5 250,56 zł oraz z tytułu dostaw i usług - 1 171,80 zł. 

Wartości te wynosiły: [1] w 2014 r. – 2 252,05 zł (w tym odsetki budżetowe – 
1 199,00 zł oraz dla pozostałych kontrahentów – 1 053,05 zł); [2] w 2015 r. – 91,07 
zł (w tym odsetki budżetowe 87,00 zł oraz dla pozostałych kontrahentów – 4,07 zł); 
[3] w 2016 r. – 99,36 zł (w tym odsetki budżetowe – 68,22 zł oraz dla pozostałych 
kontrahentów – 31,14 zł); [4] w 2017 r. – 3 212,45 zł (w tym odsetki budżetowe – 
3 184,81 zł oraz dla pozostałych kontrahentów 27,64 zł).  

Osoby pełniące funkcję Prezesa Zarządu Spółki w kontrolowanym okresie wyjaśniły, 
że ze względu na upływ czasu nie są w stanie precyzyjnie wskazać przyczyn 
wystąpienia konieczności zapłaty odsetek. Natomiast w odniesieniu do części tych 
sytuacji wskazano, że wystąpiły one z powodu wystąpienia opóźnień 
w przekazywaniu dokumentów do podmiotu zewnętrznego realizującego na rzecz 
Spółki obsługę księgową. 

(dowody: akta kontroli str. 4236-4362, 4705, 5989-5999, 5734-5735) 

10. W §3 pkt 5 Regulaminu Zarządu Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością32, wskazano na 

                                                      
32 Przyjętego uchwałą nr 1/2014 Zarządu Spółki z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Zarządu, 
zatwierdzonego uchwałą nr 7/2014 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu 
Zarządu. 
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kompetencję Zarządu Spółki do przyjmowania Regulaminu Organizacyjnego Spółki. 
Natomiast z § 28 pkt 11 Umowy Spółki wynikał obowiązek zatwierdzenia przez 
Radę Nadzorczą Spółki regulaminu organizacyjnego oraz struktury organizacyjnej 
Spółki.  

W badanym okresie w Spółce nie przyjęto i w związku z tym nie zatwierdzono 
regulaminu organizacyjnego.  

Prezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 
2016 r. wyjaśnił, że kompetencja Rady Nadzorczej do zatwierdzania określonych 
dokumentów nie musi oznaczać obowiązku ustanawiania takich dokumentów przez 
Zarząd lecz może być tylko wskazaniem na wypadek zaistnienia takiej sytuacji. 
Prezes Zarządu Spółki od dnia1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. wyjaśnił, 
że nie miał świadomości, że regulamin organizacyjny nie został przyjęty, wskazał 
przy tym, że struktura organizacyjna była zmieniana na potrzeby lepszej organizacji 
pracy i właściwszego podziału kompetencji. Wiceprezes Spółki do dnia 23 czerwca 
2015 r. stwierdził, że nie potrafi precyzyjnie wyjaśnić z jakiego powodu nie przyjęto 
regulaminu organizacyjnego, wskazał ponadto, że być może Zarząd Spółki uznał, że 
wystarczające jest przyjęcie struktury organizacyjnej. Członkowie Rady Nadzorczej 
wyjaśnili m.in., że z obowiązujących przepisów nie wynikał obowiązek przyjęcia 
regulaminu organizacyjnego Spółki, a decyzja o wprowadzeniu tego typu regulacji, 
służących zasadniczo uporządkowaniu działalności Spółki, o ile nie wynika wprost 
z przepisów prawa, należy do kompetencji zarządu. Wskazali również, że przepis 
§28 pkt 11 Umowy Spółki znajdzie zastosowanie w sytuacji jeśli Zarząd zdecyduje 
o przyjęciu takiego regulaminu – wówczas wymagane jest jego zatwierdzenie przez 
Radę Nadzorczą.  

(dowody: akta kontroli str.  4699-4711, 5989-5999) 

Struktura Organizacyjna Spółki ustalona została na podstawie uchwały Zarządu 
Spółki z dnia 19 marca 2014 r.33, a następnie była czterokrotnie zmieniana. 
Każdorazowo przyjmowanie/zmiana tego dokumentu następowało w  drodze uchwał 
Zarządu Spółki34 i podlegało zatwierdzaniu przez Radę Nadzorczą Spółki. 
Przywołany tryb postępowania był zgodny z § 28 pkt 11 Umowy Spółki, w myśl 
którego do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należało oprócz zatwierdzenia 
regulaminu organizacyjnego także zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki. 

W całym okresie funkcjonowania Spółki w jej Strukturze Organizacyjnej 
funkcjonowały piony: [1] Do spraw Finansów i Administracji, któremu w strukturze 
przypisano zadania m.in. dotyczące: księgowości, obsługi prawnej, controllingu, 
zamówień publicznych, kadr, bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi 
informatycznej; oraz [2] Operacyjny, w skład którego wchodziło od czterech 
do pięciu komórek organizacyjnych, którym powierzono35 zadania związane 
z: [a] marketingiem i komunikacją, w tym m.in.: promocją, sponsoringiem, biletów, 
produkcją sygnału telewizyjnego; [b] obsługą i programami, w tym m.in.: 
transportem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, wolontariatem; [c] organizacją 
i realizacją zawodów, w tym m.in.: organizacją rywalizacji w poszczególnych 
dyscyplinach, badań antydopingowych, wyników; [d] obiektami, w tym m.in.: 
przygotowaniem obiektów, oznakowaniem, obsługą teleinformatyczną miejsc 

                                                      
33 Uchwała Zarządu Spółki nr 3/2014 z dnia 19 marca 2014 r.(Spółka w organizacji), zatwierdzona uchwałą Nr 9/2014 Rady 
Nadzorczej z dnia 27 marca 2014 r. 
34 [1] Uchwała Zarządu Spółki nr 2/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., zatwierdzona uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej Spółki 
z dnia 25 lutego 2015 r.; [2] Uchwała Zarządu Spółki nr 1/2016 z dnia 26 lutego 2016 r., zatwierdzona uchwałą Nr 4/I/2016 
Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 marca 2016 r.; [3] Uchwała Zarządu Spółki nr 16/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., 
zatwierdzona uchwałą Nr 17/III/2016 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 lipca 2016 r.; [4] Uchwałą Zarządu Spółki nr 1/2017 
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie: struktury organizacyjnej, zatwierdzona Uchwałą Nr 1/I/2017 Rady Nadzorczej Spółki 
z dnia 31 stycznia 2017 r. 
35 Czasowo lub w całym okresie funkcjonowania Spółki. 
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rozgrywania zawodów. Od lutego 2016 r. w Strukturze Organizacyjnej Spółki 
wyodrębniono również Pełnomocnika Zarządu, Rzecznika Prasowego, a w okresie 
od lutego 2016 r. do czerwca 2016 r. także Sekretariat. 

(dowody: akta kontroli str.2436-2442 ) 

11. Według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia poszczególnych lat badanego 
okresu, zatrudnienie w Spółce kształtowało się następująco: 

− 12,5 etatu oraz sześć osób na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., 

− 15 etatów oraz jedna osoba na podstawie umowy cywilnoprawnej według 
stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., 

− 27 etatów oraz trzy osoby na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., 

− 30,8 etatu oraz 11 osób na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu 
na dzień 31 grudnia 2015 r., 

− 34 etaty oraz cztery osoby na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 30 czerwca 2016 r., 

− 47,1 etatu oraz siedem osób na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., 

− 54,1 etatu oraz 58 osób na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu 
na dzień 30 czerwca 2017 r., 

− 11,7 etatu oraz sześć osób na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., 

− dwa etaty oraz cztery osoby na podstawie umów cywilnoprawnych według 
stanu na dzień 31 marca 2018 r. 

Zatrudnienie na umowę o pracę następowało w trybie wyboru w przypadku 61 osób, 
w przypadku 10 osób w drodze przeniesienia oraz w 24 przypadkach na podstawie 
złożonego wniosku o zatrudnienie w Spółce.  

(dowody: akta kontroli str. 6106-6108) 

Analiza dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Spółce dziewięciu losowych 
wybranych osób wykazała, że sześć z nich zostało zatrudnionych36 w okresie 
obowiązywania w Spółce regulacji wewnętrznych normujących proces rekrutacji 
pracowników. Zgodnie z tym regulacjami i postanowieniami Uchwały nr 10/2015 
Zarządu Spółki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia procedury doboru 
kadr wymagane było m.in. złożenie zapotrzebowania, zatwierdzenie kalkulacji 
kosztów, dystrybuowanie oferty na rynek pracy oraz do wnętrza organizacji. 
Ponadto Strategia Personalna zakładała wykorzystanie profesjonalnych dróg, 
metod, narzędzi dostępu do zasobów rynków pracy, postrzeganych jako optymalne 
dla celów i zadań projektu. W przypadku sześciu osób nie dochowano wymogów 
wynikających z tych uregulowań, (z przekazanej na potrzeby kontroli dokumentacji 
wynika, że w przypadku dwóch pracowników sporządzono wyłącznie wnioski 
o zatrudnienie, a w przypadku czterech dokumentów brak było również takich 
dokumentów). Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2016 r.  
do 30 listopada 2017 r. wyjaśnił37, że „za dobór pracowników odpowiedzialni byli 
kierownicy poszczególnych działów, którzy składali wniosek w tym przedmiocie, 

                                                      
36 Dwóch pracowników zatrudnionych w 2015 r. i 4 w 2016 r. 
37 W odniesieniu do czterech  osób zatrudnionych w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 4 maja 2017 r. 
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który następnie podlegał opiniowaniu przez Dział Administracji pod kątem m.in. 
dostępności środków finansowych, kompletności dokumentacji. Zakładam, że 
w roku 2017 oferty pracy nie były dystrybuowane, ze względu na konieczność 
sprawnego zatrudnienia w Spółce pracowników”. 

(dowody: akta kontroli str.  2401-2435, 3816-3819, 6109-6162) 

Łączną kwota wypłaconych wynagrodzeń (od utworzenia Spółki do dnia 31 marca 
2018 r.) wyniosła 13 157,5 tys. zł, w tym na rzecz: [1] pracowników zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę 8 645,8 tys. zł (65,7%), [2] osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilnoprawnych 1 786,7 tys. zł (13,6%), [3] Członkom Zarządu 
2 021,7 tys. zł (15,3%), [4] Członkom Rady Nadzorczej 668,3 tys. zł (5,1%) oraz 
[5] Likwidatorom 35,0 tys. zł (0,3%). 

(dowody: akta kontroli str. 6108) 

Stosownie do wymogu wynikającego z § 21 ust. 1 umowy Spółki indywidualne 
miesięczne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe dla Prezesa Zarządu pierwszej 
kadencji ustalił zarządzeniem Prezydent Wrocławia38, natomiast indywidualne 
miesięczne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe dla Wiceprezesa Zarządu, 
stosownie do wymogu wynikające z § 21 ust. 2 Aktu Założycielskiego zostały 
ustalone w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników39. Wynagrodzenia te zostały 
ustalone w kwotach wynoszących odpowiednio 20,0 tys. zł oraz 17 tys. zł 
miesięcznie i nie przekraczały maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z §8 
pkt 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi40, a przyznane świadczenia dodatkowe (dodatkowe 
ubezpieczenie majątkowe od odpowiedzialności cywilnej, dodatkowe ubezpieczenie 
zdrowotne, odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku 
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy) były określone 
w katalogu możliwych do przyznania świadczeń dodatkowych, wymienionych 
w §2 pkt 2 i pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 
przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 
przyznawania41. Od dnia 26 maja 2017 r. zasady kształtowania wynagrodzeń 
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wynikały z uchwał Zgromadzenia 
Wspólników42. Wysokość przyznanej Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu 
Spółki części stałej wynagrodzeń ustalono odpowiednio na nie więcej niż 25 000 zł 
i 24 000 zł. Tym samym maksymalne kwoty części stałej wynagrodzeń Członków 
Zarządu Spółki były wyższe niż określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami43, który to przepis warunkuje poziom przyznanego wynagrodzenia od m.in. 
osiągniętego poziomu sprzedaży, czy też poziomu zatrudnienia w danym podmiocie. 
Prezydent Wrocławia określił wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w powyższy 
sposób powołując się na art. 4 ust. 3 przywołanej ustawy, w myśl którego, projekt 

                                                      
38 Zarządzenie Nr 10223.14 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia indywidualnego miesięcznego 
wynagrodzenia oraz świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
39 Uchwałą nr 1/14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny –Światowe Igrzyska 
Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2014 r. 
40 Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 ze zm. 
41 Dz. U. Nr 14, poz. 139 ze zm. 
42 Odpowiednio Uchwała Nr 24/ZZW/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń 
Członków Zarządu Spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz Uchwała Nr 25/ZZW/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławski Komitet 
Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie: zasad kształtowania 
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
43 Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm. 
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uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego, może przewidywać inną wysokość części stałej wynagrodzenia 
członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, jeżeli przemawiają 
za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym ona działa, tj. 
w sytuacji gdy spółka została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Uchwałami Rady Nadzorczej 
ukształtowano następnie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu 
Spółki odpowiednio w wysokości 25 000 zł i 24 000 zł44. W uchwale Zgromadzenia 
Wspólników uwzględniono również możliwość wypłaty wynagrodzenia 
uzupełniającego uzależnionego od poziomu realizacji celów zarządczych 
i niemogącego przekroczyć 25% wynagrodzenia podstawowego przysługującego 
w poprzednim roku obrotowym. Zgromadzenie Wspólników upoważniło Radę 
Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów 
oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 2 maja 
2016 r. oraz od dnia 14 lutego 2018 r. wchodziły trzy osoby, natomiast w okresie od 
dnia 2 maja 2016 r. do dnia 14 lutego 2018 r. pięć osób 45. 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od 26 maja 2017 r., 
określono jako iloczyn podstawy wymiaru46 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11  ustawy 
z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75 natomiast w przypadku Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej zostało podwyższone o 5%. 

Przed dniem 26 maj 2017 r. omawianą kwestię regulowało zarządzenie nr 833/03 
Prezydenta Wrocławia z dnia 11 czerwca 2003 r. (wydane na postawie art. 6 ust. 1 
w związku z art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi). W przywołanym akcie prawnym miesięczne 
wynagrodzenie Członków Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy 
Wrocław ustalono dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wskaźnik 1,0 razy 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie47. 

(dowody: akta kontroli str. 2345-2373 )  

W wyniku kontroli stwierdzono przypadek zawarcia w dniu 2 listopada 2016 r. przez 
Członka Rady Nadzorczej ze Spółką (w okresie pełnienia tej funkcji) umowy o dzieło 
w przedmiocie pełnienia obowiązków biegłego komisji przetargowej powołanej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na organizację Ceremonii 

                                                      
44 Uchwała Nr 22/IV/2017 oraz Uchwała Nr 23/IV/2017 
45 W przypadku Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji jej skład wynikał z: [1] Zarządzenia Nr 9820/14 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do Składu Rady Nadzorczej 
pierwszej kadencji spółki pod firmą: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz [2] Zarządzeniem Nr 4252/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 maja 2016 r. 
zmieniającym zarządzenie nr 9820/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Gminy Wrocław do Składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji spółki pod firmą: Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nr 10/2016 Wspólników spółki 
Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o. W przypadku Rady Nadzorczej Spółki drugiej 
kadencji jej skład wynikał z: [1] Zarządzenia Nr 7034/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – 
Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz [2] Zarządzenie Nr 9070/18 Prezydenta 
Wrocławia  z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 7034/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 maja 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Wrocław do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji spółki Wrocławski Komitet 
Organizacyjny  –  Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
46 Rozumianego jako wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
47 w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Otwarcia The World Games 2017 oraz wydanie pisemnej opinii48. Wynagrodzenie 
osoby będącej Członkiem Rady Nadzorczej ustalono w kwocie 6,0 tys. zł. Ówczesny 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że tę osobę powołano jako biegłego w komisji 
przetargowej z uwagi na doświadczenie zawodowe, obejmujące m.in. uczestnictwo 
w ceremoniach otwarcia największych imprez sportowych na świecie. Wskazał 
również, że pracownicy Spółki pozyskali opinię prawną, o której został 
poinformowany, a z której wynikało, że fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej nie 
stanowi formalnoprawnej przeszkody do zawarcia takiej umowy przez Spółkę. 
Członek Rady Nadzorczej, który zawarł przedmiotową umowę wyjaśnił m.in., że 
umowa ta została zawarta ze wspólnej inicjatywy. Dodał także, że posiadał 
niezbędną wiedzę i doświadczenie by występować w tym postępowaniu 
w charakterze biegłego oraz informował Radę Nadzorczą o zamiarze zawarcia takiej 
umowy, a z obowiązujących przepisów nie wynika by Rada Nadzorcza miała 
wyrazić zgodę lub opinię na zawarcie takiej umowy ze Spółką. Pozostali Członkowie 
Rady Nadzorczej wyjaśnili m.in., że „Rada Nadzorcza nie miała do zatrudnienia (….) 
wątpliwości mimo braku podstaw co do wydawania opinii lub zgody w kwestii 
zawarcia przedmiotowej umowy Rada Nadzorcza była przez (…) oraz przez Zarząd 
Spółki poinformowana o zawartej umowie oraz jej warunkach. W ramach swoich 
kompetencji nie dopatrzyła się jakichkolwiek naruszeń obowiązującego prawa, 
zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Spółki, czy nawet 
etycznych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie (…)powierzonej funkcji 
eksperta.” 

(dowody: akta kontroli str. 4861-4893, 4700-4701) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

Analiza dokumentacji związanej z zatrudnieniem w Spółce dziewięciu losowych 
wybranych osób wykazała, że sześć z nich zostało zatrudnionych49 w okresie 
obowiązywania w Spółce regulacji wewnętrznych normujących proces rekrutacji 
pracowników. Zgodnie z tym regulacjami i postanowieniami Uchwały nr 10/2015 
Zarządu Spółki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia procedury doboru 
kadr wymagane było m.in. złożenie zapotrzebowania, zatwierdzenie kalkulacji 
kosztów, dystrybuowanie oferty na rynek pracy oraz do wnętrza organizacji. 
Ponadto Strategia Personalna zakładała wykorzystanie profesjonalnych dróg, 
metod, narzędzi dostępu do zasobów rynków pracy, postrzeganych jako optymalne 
dla celów i zadań projektu. W przypadku sześciu osób nie dochowano wymogów 
wynikających z tych uregulowań, (z przekazanej na potrzeby kontroli dokumentacji 
wynika, że w przypadku dwóch pracowników sporządzono wyłącznie wnioski 
o zatrudnienie, a w przypadku czterech dokumentów brak było również takich 
dokumentów). Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do 
30 listopada 2017 r. wyjaśnił50, że „za dobór pracowników odpowiedzialni byli 
kierownicy poszczególnych działów, którzy składali wniosek w tym przedmiocie, 
który następnie podlegał opiniowaniu przez Dział Administracji pod kątem m.in. 
dostępności środków finansowych, kompletności dokumentacji. Zakładam, że 
w roku 2017 oferty pracy nie były dystrybuowane, ze względu na konieczność 
sprawnego zatrudnienia w Spółce pracowników”. 

(dowody: akta kontroli str. 2345-2373, 4699-4705, 6106-6108) 

 

                                                      
48 w zakresie wpływu zrealizowanej koncepcji ceremonii na wizerunek The World Games 2017 oraz Miasta Wrocław, a także 
w zakresie atrakcyjności widowiska dla widzów na stadionie oraz przed telewizorami 
49 Dwóch pracowników zatrudnionych w 2015 r. i 4 w 2016 r.  
50 W odniesieniu do czterech  osób zatrudnionych w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 4 maja 2017 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Zawarcie umowy przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej skutkowało 
występowaniem stron tej umowy w podwójnej i jednocześnie sprzecznej roli. 
Członkowi Rady Nadzorczej przysługiwało bowiem uprawnienie i obowiązek 
nadzorowania działalności Spółki, a jednocześnie w związku z realizowaną umową 
jego działalność podlegała kontroli przez Spółkę – jako wykonawcy umowy. 
 

12. W Spółce zostały określone procedury regulujące zasady (tj. organizację 
i proces decyzyjny) w zakresie udzielania zamówień publicznych51, tj. m.in. decyzja 
o uruchomieniu właściwej procedury w celu udzielenia bądź zawarcia umowy na 
dostawy, usługi i roboty budowlane należała do kierownika zamawiającego na 
podstawie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego. Przed złożeniem wniosku 
o udzielenie zamówienia publicznego kierownikowi zamawiającemu, wnioskodawca 
musiał uzyskać potwierdzenie posiadania środków finansowych na realizację 
danego zamówienia. Procedury ds. Zamówień Publicznych zawierały również 
wytyczne prac komisji przetargowej, w których wyszczególniono obowiązki 
przewodniczącego i członków komisji oraz wzory dokumentów obowiązujących 
w procedurze przetargowej. Nie obligowały one natomiast do przeprowadzenia 
analizy efektów przed zlecaniem realizacji usług przez podmioty zewnętrzne. Nie 
przewidywały również weryfikacji zasadności zlecania prac pod kątem tego, czy 
przedmiot zamówienia nie wchodzi w zakres obowiązków służbowych pracowników 
zatrudnionych w Spółce. Ówczesny Wiceprezes Spółki wskazał, że analizowano 
konieczność powierzania realizacji danych zamówień, pomimo, iż nie 
dokumentowano powyższych efektów. Prezes Zarządu Spółki (pełniący tę funkcję 
w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.) wyjaśnił m.in., że udzielanie 
zamówień przez Spółkę dokonywane było zgodnie z zachowaniem zasad 
i przepisów, a działalność w tym zakresie była ukierunkowana na uzyskanie 
maksymalnych efektów w zakresie zlecanych zadań, a efekty te były na bieżąco 
analizowane i oceniane.  

(dowody: akta kontroli str. 3841-3896, 7100-7215,11919) 

W okresie objętym kontrolą Spółka (przy zastosowaniu trybów określonych 
w ustawie P.z.p.) przeprowadziła52 52 postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych o łącznej wartości 23 208,0 tys. zł (netto), tj.:  

- 35 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 10 984,8 
tys. zł (netto). Postępowania te dotyczyły m.in.: usług eventowych, dostawy zestawu 
materiałów promocyjnych, stworzenie, wdrożenia i obsługi międzynarodowej 
strategii kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach społecznościowych na rok 
2015, usług długoterminowego wynajmu samochodu osobowego, usług 
telekomunikacyjnych oraz zakup aparatów telefonicznych, usług sprzedaży biletów 
wraz z obsługą na rzecz Zamawiającego (dla imprezy testowej), wynajmu sprzętu 
techniki estradowej wraz z produkcją i obsługą, świadczenie usług taxi na potrzeby 
obsługi TWG 2017, wynajmu, transportu, montażu, demontażu i bieżącej obsługi 
systemów nagłośnienia, oświetlenia, projekcji wielkoformatowej, band 
elektronicznych oraz zapewnienia oprawy muzyczno-konferansjerskiej, realizacji 
wizyjnej imprezy na potrzeby organizacji zawodów sportowych TWG 2017; 

                                                      
51 Uchwały Zarządu Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością nr: [1] 11/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zamówień Publicznych; 
[2] 24/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian w treści Regulaminu Zamówień Publicznych; [3] 22/2015 
z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie uchwalenia zmian w treści Regulaminu Zamówień Publicznych oraz [4] 6/2016 z dnia 
16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zamówień Publicznych, dalej: Procedury ds. Zamówień Publicznych. 
52 Zgodnie z danymi wykazanymi w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach publicznych w latach 2014-2017 
przekazanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  
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- 10 postępowań w trybie z wolnej ręki o łącznej wartości 4 438,5 tys. zł (netto) - 
usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej, 
specjalistyczne usługi prawne, usługi zakwaterowania wraz z zapewnieniem 
posiłków, biur, sali konferencyjnej w terminie od 19 do 31 lipca 2017 r. dla Komitetu 
Wykonawczego oraz gości IWGA, wykonywanie świadczeń promocyjnych 
i reklamowych związanych z promocją TWG 2017 przez klub piłkarski WKS Śląsk 
Wrocław S.A., promocja marki TWG2017 w czasie wydarzeń sportowych - meczów 
żużlowych - LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland oraz Polska-
Austria i Polska-Rosja; 

- 7 postępowań o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o łącznej wartości 
7 784,7 tys. zł, m.in. były to świadczenia usług cateringowych w zakresie żywienia 
zaproszonych gości oraz sędziów zawodów podczas TWG 2017, kompleksowa 
organizacja usług hotelarskich, nocleg i obsługa restauracyjna dla grup zawodników 
i przedstawicieli sportowych, obsługa prawna Spółki, ochrona Igrzysk. 

(dowody: akta kontroli str. 663-679, 7000-7079) 

W latach 2014 – 2017, bez stosowania trybów określonych w ustawie P.z.p. (w tym 
z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy P.z.p. z uwagi na inne 
przesłanki niż wartość zamówienia) zlecono usługi na łączną kwotę 24 063,9 tys. zł 
(netto). Były to m.in. zamówienia, których przedmiotem było nabycie, przygotowanie, 
produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji 
w radiu, telewizji lub Internecie, wynajem, zabezpieczenie medyczne, zadania 
związane z przygotowaniem i obsługą widowisk multimedialnych. 

(dowody: akta kontroli str. 663-679) 

Jak wynika z powyższego największy udział (50,9%) w łącznej wartości udzielonych 
zamówień, tj. w kwocie 47 272,0 tys. zł, stanowiły zamówienia udzielane 
z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy P.z.p., następnie 
zamówienia udzielane w trybie przetargu nieograniczonego - 23,2%, zamówienia na 
usługi społeczne – 16,5%. Najmniejszy udział stanowiły zamówienia udzielane 
w trybie z wolnej ręki – 9,4%. 

(dowody: akta kontroli str. 663-679)  

13. Szczegółowym badaniem, w toku kontroli NIK, objęto 9 postępowań53 
o udzielenie zamówień publicznych, o łącznej szacowanej wartości 34 999,8 tys. zł, 
które dotyczyły:  

• postępowanie nr ZP/PN/05/2016 (umowa nr U/22/04/16 z dnia 8 kwietnia 
2016 r.) - usługi sprzedaży biletów wraz z obsługą bileterską na wydarzenie 
sportowe – Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych, które odbyły się w dniu 
14 maja 2016 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu – zamówienie udzielono w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy P.z.p.). Wartość szacunkową 
zamówienia ustalono na kwotę 30,9 tys. zł (netto). Do przygotowania 
i przeprowadzenia zamówienia powołano54 czteroosobową komisję przetargową. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 
Publicznych55 (dalej: „BZP”) W wyniku udzielonego zamówienia zawarto umowę 
z wykonawcą usługi w dniu 8 kwietnia 2016 r., tj. w terminie wskazanym w art. 94 
ustawy P.z.p., uzgadniając wynagrodzenie: [1] maksymalne w zakresie 
podstawowym w wysokości brutto 2,8 tys. zł i wysokość prowizji przysługującej 
wykonawcy w wysokości 5% ceny netto od każdego biletu sprzedanego przez 

                                                      
53 Doboru próby dokonano w sposób celowy. 
54 Rozporządzenie nr 04/2014 Zarządu Spółki Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 
Spółka z o.o. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
55 Pod nr 2603 z dnia 14 marca 2016 r. 
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wykonawcę; [2] maksymalne w zakresie prawa opcji w wysokości 6,8 tys. zł brutto 
i wysokość prowizji przysługującej wykonawcy w wysokości 5% ceny netto od 
każdego biletu sprzedanego przez wykonawcę. Ostatecznie wykonawcy wypłacono 
kwotę w wysokości 3,5 tys. zł (brutto). W dniu 8 lipca 2016 r. w BZP zamieszczono 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Postanowienia ujęte w umowie zabezpieczały 
interes zamawiającego poprzez m.in. wprowadzenie kar umownych, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniądza, w kwocie 192,76 
zł (brutto). W przypadku tego postępowania dokonano zmiany56 umowy 
z wykonawcą. Zmiana dotyczyła m.in. zakresu zamówienia podstawowego, tj. 
odstąpiono od sprzedaży biletów w sektorach VIP – w sektorze A1-100 szt. biletów, 
po 90 zł oraz uregulowania postanowień w zakresie praw autorskich;  

(dowody: akta kontroli str. 7872-8094) 

• postępowanie nr ZP/PN/10/2016 (umowa nr U/124/08/16 z dnia 22 sierpnia 
2016 r.) - usługi sprzedaży biletów wraz z obsługą na Światowe Igrzyska The World 
Games 2017 – zamówienie udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 
ustawy P.z.p.). Szacunkową wartość zamówienia ustalono57 na kwotę 590,0 tys. zł 
(netto) na podstawie dialogów technicznych z wykonawcami, przeprowadzonym 
badaniu estymowanej ceny biletów, informacji zebranych z rynku wykonawców 
usług sprzedaży i dystrybucji biletów. Do przygotowania i przeprowadzenia 
zamówienia powołano58 trzyosobową komisję przetargową. Ogłoszenie 
o zamówieniu zostało opublikowane w BZP59. W wyniku udzielonego zamówienia 
zawarto umowę z wykonawcą usługi w dniu 22 sierpnia 2016 r. tj. w terminie 
wskazanym w art. 94 ustawy P.z.p., uzgadniając wynagrodzenie maksymalne 
w wysokości brutto 277,3 tys. zł i wysokość prowizji przysługującej wykonawcy 
w wysokości 0,5% ceny netto od każdego biletu sprzedanego przez wykonawcę. 
Postanowienia ujęte w umowie zabezpieczały interes zamawiającego poprzez m.in. 
wprowadzenie kar umownych, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie pieniężnej, w kwocie 27,7 tys. zł (brutto). W przypadku tego 
postępowania dokonano zmiany60 umowy z wykonawcą. Zmiany dotyczyły m.in. 
przesunięcia terminu wykonania Koncepcji Ticketingowej, która zgodnie 
z założeniami w pierwotnej umowie miała być opracowana nie później niż 90 dni od 
dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 19 listopada 2016 r.; 

(dowody: akta kontroli str. 8104-8633) 

• postępowanie nr ZP/ZWR/17/2016 (umowa nr 2180428 z dnia 14 listopada 
2016 r.) usługi zakwaterowania wraz z zapewnieniem posiłków, biur, sali 
konferencyjnej w terminie od 19 do 31 lipca 2017 r. dla Komitetu Wykonawczego 
IWGA oraz gości IWGA podczas 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World 
Games 2017 - zamówienie udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 
1 pkt 1 lit. a ustawy P.z.p.). Wartość szacunkową zamówienia ustalono61 na 
podstawie rozeznania rynku (w tym spotkania z przedstawicielami hoteli) oferty i cen 
hoteli 4* i 5* we Wrocławiu na kwotę 1 065,0 zł tys. zł (netto). Do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania powołano62 trzyosobową komisję przetargową. 
W terminie trzech dni od wszczęcia postępowania zawiadomiono Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
zostało przekazane ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie 

                                                      
56 Aneksem nr 1 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 
57 W okresie od 1 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. 
58 Na podstawie wniosku o wszczęcie postepowania z dnia 13 kwietnia 2016 r. 
59 Pod nr 67229z dnia 2 czerwca 2016 r. 
60 Aneksem nr: [1] z dnia 31 sierpnia 2016 r.;[2] z dnia 19 stycznia 2017 r.; [3] z dnia 13 lipca 2017 r. oraz porozumieniem 
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sposobu liczenia terminów realizacji umowy. 
61 W dniach od 15 lipca do 5 sierpnia 2016 r. 
62 Na podstawie wniosku o wszczęcie postepowania z dnia 12 sierpnia 2016 r. 
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o dobrowolnej przejrzystości ex ante. W wyniku udzielonego zamówienia zawarto 
umowę z wykonawcą usługi w dniu 14 listopada 2016 r. na kwotę 1 067,1 tys. zł 
brutto. Postanowienia zawartej umowy, w szczególności określone w §3 i §6 umowy 
w zakresie rozwiązywania problemu anulowania zarezerwowanych pokoi, sal 
konferencyjnych oraz dodatkowych usług, w §8 w zakresie płatności zaliczek, 
w pełniejszym stopniu zabezpieczały interes wykonawcy, niż Spółki. Nie zawierały 
one zapisów przewidujących m.in. zapłatę przez Spółkę wynagrodzenia już po 
wykonaniu usługi, postanowień w zakresie możliwości nałożenia przez Spółkę kar 
umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, 
możliwości odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
nienależytego wykonania usługi,. Pracownik Spółki uprawniony do bieżącego 
wykonania umowy wskazał, że zapisy te były przedmiotem negocjacji, ale 
przedstawiciele wykonawcy nie chcieli się zgodzić nawet na częściową zapłatę po 
terminie realizacji usługi, a dla Spółki priorytetem było uzyskanie jak najniższej ceny 
za nocleg, stąd w umowie nie zostały zawarte takie postanowienia; 

(dowody: akta kontroli str. 7247-7346, 7353-7355, 8639-8641) 

• postępowania nr: ZP/PN/14/2015; ZP/PN/22/2015, ZP/PN/6/2016; 
ZP/PO/11/2016 (umowa nr U/82/07/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.) - usługi Agenta 
Komercjalizacji Praw Sponsoringowych The World Games 2017, polegającej na 
pozyskaniu sponsorów wydarzenia. Ogłoszenie tego postępowania zostało 
poprzedzone złożeniem w dniu 19 maja 2015 r. przez Zarząd Spółki wniosku do 
Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego w związku 
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych niezbędnych m.in. do realizacji tego 
postępowania. Wniosek został zatwierdzony63 w dniu 22 maja 2015 r. Następnie 
w dniu 27 maja 2015 r. Zarząd Spółki złożył wniosek64 do Zgromadzenia 
Wspólników o wyrażenie zgody na wszczęcie tego postępowania. Rada Nadzorcza 
pozytywnie zaopiniowała65 ten wniosek. W tej samej sprawie do Zgromadzenia 
Wspólników Zarząd Spółki złożył w dniu 11 czerwca 2015 r. kolejny wniosek, który 
uznano jako bezprzedmiotowy i pozostawiono bez rozpatrzenia. Jednocześnie 
zarekomendowano, aby zobowiązanie powyższe ujęte zostało w ewentualnej 
korekcie do planu finansowego na rok 2015, projekcie planu na rok 2016 oraz lata 
kolejne i/lub planie wieloletnim. Prezes Zarządu pismem z dnia 30 czerwca 2015 r.66 
ponownie wnioskował o wszczęcie postępowania, ponieważ w ocenie Zarządu 
Spółki sprawa powinna być rozpatrywana w szerszym ujęciu m.in. w kontekście 
skutków wynikających z zastosowania przepisów ustawy P.z.p., gdyż jej istotą było 
wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy 
z wyłonionym wykonawcą, a dodatkowo zabezpieczenie niezbędnych środków 
finansowych na zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy. Ponieważ pismo 
pozostało bez odpowiedzi, w dniu 31 lipca 2015 r. Prezes Zarządu zwrócił się 
ponownie z prośbą o informację dotyczącą terminu uzyskania zgody Zgromadzenia 
Wspólników w przedmiotowej sprawie. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza 
uchyliła67 uchwałę68 z dnia 11 czerwca 2015 r. uznając ją za niezasadną, ponieważ 

                                                      
63 Uchwałą nr 12/ZZW/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
64 Zgodnie z uchwałą nr 20/2015 Zarządu Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska Sportowe 2017 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspólników 
o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań przekraczających kwotę 2 000 000,0 zł. 
65 Zgodnie z uchwałą nr 16/2015 Rady Nadzorczej Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska Sportowe 
2017 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do 
Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań przekraczających kwotę 2 000 000 
zł.  
66 Nr l.p. W/130/07/15. 
67 Uchwałą nr 18/2015 z dnia 2 września 2015 r. 
68 Nr 16/2015. 
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zobowiązanie powinno zostać ujęte w projekcie planu na 2016 r. oraz na lata kolejne 
i/lub w planie wieloletnim Spółki. Powyższe uzasadniano faktem, iż umowa 
o świadczenie usług pośrednictwa w zakresie pozyskiwania sponsoringu oraz 
obsługi umów miała mieć charakter wyłącznie prowizyjny, wprost uzależniony od 
wartości pozyskanych świadczeń sponsorskich na rzecz Spółki o charakterze tylko 
pieniężnym oraz że płatności na rzecz agenta sponsoringowego będą 
zobowiązaniami lat przyszłych – 2016 i 2017, zabezpieczenie środków w budżecie 
na poczet realizacji wyżej wskazanego zamówienia nie znajduje uzasadnienia. 
Potencjalne zobowiązanie Spółki wobec wykonawcy może powstać jedynie 
w przypadku rzeczywistego uzyskania przychodów ze sponsoringu, które to pokryją 
należne wykonawcy wynagrodzenie. Prezes Zarządu Spółki w piśmie z dnia 
5 października 2015 r. kierowanym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
wskazywał, iż aktualny plan finansowy Spółki na rok 2015 zatwierdzony uchwałą 
Wspólników nr 10/ZZW/2015 z dnia 22 maja 2015 r. nie zawierał zaplanowanych 
wydatków tytułem usług agenta sponsoringowego, gdyż Spółka nie przewidywała na 
obecny rok płatności na rzecz agenta sponsoringowego, ponieważ są to 
zobowiązania lat przyszłych, które powstaną w latach 2016 - 2017 oraz będą wprost 
uzależnione od wartości pozyskanych świadczeń sponsorskich na rzecz Spółki. 
Na powyższy wniosek, Rada Nadzorcza dokonała ponownej analizy przedłożonych 
dokumentów i na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2015 r. 
przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki. Niemniej jednak Przewodniczący Rady 
Nadzorczej w korespondencji z dnia 26 listopada 2015 r. kierowanej pocztą 
elektroniczną do Dyrektora ds. Finansów i Administracji wskazał, że w rozmowie 
z Wiceprezydentem Wrocławia podjął temat uruchomienia procedury wyboru 
agenta. Zgodnie z treścią wskazaną w tej korespondencji w ocenie Wiceprezydenta 
należało rozpocząć działania związane z poszukiwaniem sponsorów przez Spółkę, 
a nie ogłaszać postępowanie. Ostatecznie w 2015 r. Rada Nadzorcza negatywnie 
zaopiniowała69 wniosek Zarządu Spółki wyrażony uchwałą nr 20/2015 z dnia 27 
maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Rada Nadzorcza wskazała m.in., że nie ma i nie było 
przeszkód do samodzielnego poszukiwania sponsorów przez Spółkę i ogłoszenia 
postępowania o niższej wartości bez konieczności uzyskiwania opinii lub zgody 
Rady Nadzorczej. Kolejne próby udzielenia przedmiotowego zamówienia podjęte 
zostały przez Zarząd Spółki w zmienionym składzie. Rada Nadzorcza uchwałą nr 
7/I/2016 z dnia 7 marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wyrażony uchwałą nr 
5/2016 z dnia 7 marca 2016 r. wniosek Zarządu Spółki do Zgromadzenia 
Wspólników w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dotyczącego usług pośrednictwa w zakresie pozyskiwania sponsoringu 
oraz obsługi umów sponsoringowych. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników nr 9/NZW/2016 z dnia 22 marca 2016 r. wyrażono Zarządowi Spółki 
zgodę na podjęcie działań zmierzających do zaciągnięcia zobowiązania na 
powyższe cele. W związku z tym, że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 
7 200,0 tys. zł, w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
ogłoszono postępowanie o nr ZP/PN/6/2016 pn. Wybór agenta sponsoringowego 
TWG 2017.  Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert 
nie złożono żadnej oferty. Jeden z potencjalnych wykonawców w piśmie70 
kierowanym do Spółki wskazał, że interesował się projektem TWG 2017 i wyrażał 
chęć współpracy przy tym projekcie w charakterze agenta sponsoringowego od 
2013 roku. Jednakże obecnie, na mniej niż półtora roku przed wydarzeniem nie 

                                                      
69 Uchwała nr 22/2015 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2015 r. 
70 Z dnia 24 maja 2016 r. 
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byłby w stanie sprostać oczekiwaniom Spółki określonym w postępowaniu 
przetargowym. Wskazano, bowiem, że wysokość kosztów, jaką musiałaby podjąć 
firma podejmując współpracę, tj. m.in. utworzyć Oddział we Wrocławiu, 
zaangażować specjalistów wyłącznie w projekt TWG 2017, byłaby nieadekwatna do 
zysków. Jednocześnie wykonawca wyraził gotowość do współpracy, ale na zasadzie 
współpracy agencyjnej na zasadach prowizyjnych. Postępowanie powtórzono71 
i w dniu 9 czerwca 2016 r. ponownie zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu 
w trybie przetargu ograniczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
W wyznaczonym w SIWZ terminie wpłynęła jedna oferta. W dniu 22 lipca 2016 r. 
z wykonawcą podpisano umowę Wynagrodzeniem wykonawcy miała być prowizja 
w wysokości 20% wartości przysporzenia o charakterze pieniężnym. Prowizja miała 
być obliczana od kwoty netto wartości przysporzenia obliczonej zgodnie 
z postanowieniami umowy. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono 
w dniu 11 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami umowy wykonawca zobowiązał się do pozyskania sponsorów na 
gwarantowaną kwotę przysporzeń w wysokości 5 mln zł. Pismem z dnia 16 lutego 
2017 r. Spółka odstąpiła od umowy z wykonawcą powołując się na §7 ust. 4 pkt 2 
umowy wskazując jednocześnie, że w wyznaczonym terminie do dnia 15 lutego 
2017 r. wykonawca nie pozyskał dla Spółki sponsorów na wskazaną kwotę. 
Jednocześnie ww. pismem Spółka na podstawie §9 ust. 2 pkt 3 umowy nałożyła na 
wykonawcę karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego netto, tj. w kwocie 
246,0 tys. zł. W odpowiedzi na pismo Spółki, wykonawca przedstawiając swoje 
stanowisko w piśmie z dnia 13 marca 2016 r. w przedmiocie odstąpienia od umowy 
wskazał, że brak było jakichkolwiek podstaw prawnych i faktycznych, które mogłyby 
uzasadniać decyzję Spółki. Wykonawca podkreślał m.in., że: [1] do czasu 
wypowiedzenia umowy w lutym 2017 r. Spółka nie była w stanie przedstawić 
potwierdzonej listy stacji telewizyjnych, które miały transmitować imprezę na żywo 
w poszczególnych krajach. Skutkowało to brakiem wiarygodności oferty w oczach 
sponsorów i ich domów mediowych, a w efekcie odrzuceniem propozycji współpracy 
na jakimkolwiek poziomie; [2] opieszałość Spółki w pracach przygotowawczych 
w okresie sierpień-grudzień 2016 r., tj. m.in. nie zostały zagwarantowane 
i doprecyzowane na czas ekspozycje na obiektach sportowych, z opóźnieniem, (bo 
po grudniu 2016 r.) rozstrzygnięto przetargi na kampanię reklamową w prasie, radio 
i w Internecie, pomimo, iż świadczenia te zostały obiecane i wycenione w pakietach 
sponsorskich; [3] brak ogłoszenia sponsora/partnera imprezy – do dnia 15 lutego 
2017 r. ani IWGA, ani Spółka nie ogłosiły żadnej pozyskanej kwoty sponsoringu oraz 
bartertu rzeczowego, co w ocenie wykonawcy wpłynęłoby pozytywnie 
w postrzeganiu potencjalnych sponsorów na budowanie wiarygodności świadczeń 
oferowanych za pośrednictwem Sport Innovation. Ponadto Spółka trzykrotnie 
przesuwała termin podpisania i ogłoszenia umowy z pozyskanym sponsorem 
głównym i do dnia 15 lutego 2017 r., termin ten nie został ustalony. W odpowiedzi 
na zarzuty wykonawcy w piśmie z dnia 19 czerwca 2017 r. Spółka podtrzymała 
swoje stanowisko, co do wcześniejszych postanowień, a na poczet żądanej 
należności w wysokości 246,0 tys. zł zatrzymane zostało wniesione przez 
wykonawcę finansowe zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 123,0 
tys. zł. Ostatecznie w dniu 27 marca 2018 r. strony zawarły ugodę72, tj. strony 
uznały, że zatrzymana kwota w wysokości 123,0 tys. zł zaspokoiła wszelkie 
roszczenia wynikające lub mogące wynikać ze współpracy stron, w tym umowy, 
a tym samym Spółka zrzekła się prawa dochodzenia od wykonawcy jakichkolwiek 

                                                      
71 Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy P.z.p. z dnia 31 maja 2016 r., tj. przetarg ograniczony, nr postępowania ZP/PO/11/2016. 
72Sygn. akt VIII Co 174/17. 
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roszczeń z tego tytułu. Wykonawca natomiast oświadczył, że zrzekł się prawa do 
dochodzenia zwrotu zatrzymanej przez Spółkę kwoty 123,0 tys. zł ani jakiegokolwiek 
innego odszkodowania czy roszczenia z tytułu zawartej przez strony umowy. 

(dowody: akta kontroli str. 1286-1288, 1689-1694, 1776-1784, 1788-1793, 1802-1805, 1935, 1942-1944, 1948-1949, 1956; 
3837-3840, 8730-9151)  

• (umowa nr U/93/07/16 z dnia 4 lipca 2016 r.) - usługi związane 
z przygotowaniem i obsługą widowisk mulitmedialnych w ramach przygotowania 
(zaprojektowania) pokazów i obsługi technicznej pokazu fontanny mulitmedialnej 
oraz dodatkowych usług reklamowych – umowa z wykonawcą zawarta w dniu 
4 lipca 2016 r. z wyłączeniem stosowania ustawy P.z.p. na podstawie art. 4 pkt 8b 
tej ustawy na kwotę 1 019 362,50 zł. Efektem zawartej umowy miało być 
osiągnięcie73 (na poziomie 3 mln osób) liczby odbiorców działań reklamowych. 
Zakres przedmiotowy umowy obejmował m.in. usługi takie jak: [1] Pokaz specjalny 
TWG 2017, tj. autorski pokaz multimedialny z wyborem utworów muzycznych, 
elementów graficznych, ujęciem animacji na kurtynie wodnej, z elementami zegara 
odliczającego czas do TWG 2017, wraz z prezentacją sportów TWG oraz logotypem 
miasta Wrocław, TWG 2017 i IWGA. Efektem specjalnym miały być elementy cichej 
pirotechniki – czas pokazu do 15 minut; produkcja specjalnej animacji intro i outro 
(ruchoma, dźwiękowa) do każdego specjalnego pokazu, „Poznaj sporty TWG 2017” 
– jako prezentacja dyscyplin TWG 2017 – 16 szt. krótkich filmików do max. 30 s. 
każda animacja; wyświetlanie animacji intro i outro przy każdym pokazie specjalnym 
– bez zegara (36 pokazów w okresie lipiec – październik 2016 oraz 10 pokazów 
maj-lipiec 2017), wyświetlanie pokazu specjalnego TWG w każdy piątek w okresie 
od 29 lipca do 30 października 2016 r. – pokaz TWG dodany do harmonogramu 
fontanny jako dodatkowy dzień Specjalny Pokazów Multimedialnych dla 
mieszkańców Wrocławia, turystów i gości; [2] Zimowa fontanna i lodowisko 
w okresie od grudnia 2016 do lutego 2017 – reklama TWG na bandzie lodowiska 
(trzy miesiące) plus produkcja bandy; [3] Kompleks Hali Stulecia – dodatkowe 
elementy promocji TWG 2017 – ekrany digital signage w kuluarach Hali – 
wyświetlenie filmu promocyjnego do 15 s. zapętlonego z innymi materiałami; ekrany 
digital signage w kuluarach WCK – wyświetlenie filmu promocyjnego do 15 s. 
zapętlonego z innymi materiałami; ekran LED od strony Zoo – wyświetlenie filmu do 
10 s. lub animacji intro i outro zapętlonego z innymi materiałami. Z opinii 
powołanego w toku kontroli biegłego, wynika, że wartość wypłaconego wykonawcy 
wynagrodzenia w zakresie związanym z opracowaniem pokazów i ich 
zaprezentowaniem, nie odbiegała od cen rynkowych. 

Zakres wykonanych zadań przedstawiony został przez wykonawcę w dwóch 
raportach z realizacji świadczeń reklamowych TWG 2017 zrealizowanych w okresie 
od 1 lipca 2016 do 30 października 2016 r. oraz od 1 listopada 2016 r. do 31 lipca 
2017 r. Spółka w zawartej umowie nie przewidziała obowiązku monitorowania 
i sprawozdawania poziomu ekwiwalentu promocyjnego/reklamowego w związku 
z realizacją tej umowy, wobec czego wykonawca nie podejmował działań w tym 
zakresie. 

(dowody: akta kontroli str. 4900-4913, 9152-9225) 

Ponadto w odniesieniu do powyższych postępowań stwierdzono, że: [1] dwa74 z nich 
były udokumentowane pisemnym protokołem; [2] osoby wykonujące czynności 
w postępowaniach o udzielenie zamówień składały oświadczenia w trybie art. 17 
ust. 2 ustawy P.z.p.; [3] przekazywano zaproszenie do negocjacji wraz 

                                                      
73 Szacunek ten został ustalony na podstawie danych przedstawionych przez wykonawcę dotyczących odwiedzalności 
kompleksu Hali Stulecia z ostatnich trzech lat.  
74 Postępowanie nr ZP/ZwR/17/2016 oraz nr ZP/PN/10/2016. 
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z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowań; [4] od wykonawców 
żądano oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy P.z.p. oraz oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; [5] w dwóch75 przypadkach przekazywano ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia odpowiednio do BZP oraz do Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej. 

(dowody: akta kontroli str. 7247-7346, 7353-7355;,7872-8633, 8730-9151, 9152-9225) 

• Spółka w dniu 15 kwietnia 2016 r. zawarła umowę z jednym ze sportowców 
na świadczenie usług reklamowych. Stosownie do zapisów zawartych w tej umowie 
została ona zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 1) lit. c) ustawy P. z. p., po przeprowadzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. 
negocjacji. Tym samym Spółka udzieliła zamówienia powołując się na wystąpienie 
przesłanki w myśl, której  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, 
jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności 
twórczej lub artystycznej. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono w kwocie 150,0 tys. 
netto (§ 6 umowy). Ponadto w treści umowy wskazano, że „Zawodnik zobowiązuje 
się, że łączny ekwiwalent reklamowy na rzecz TWG 2017 w trakcie trwania umowy 
wyniesie nie mniej niż 250 tys. zł netto i liczony będzie m.in. na podstawie 
wszystkich nośników reklamowych (również stadionowych) zawierających logo TWG 
eksponowanych podczas zawodów, w których występuje Zawodnik” (§ 2 ust. 9). 
Dodatkowo wskazano na zobowiązani wykonawcy do udzielenia Spółce informacji 
związanych z realizacją przedmiotu umowy w formie kwartalnego raportu 
zawierającego spis aktywności zawodnika przewidzianych umową (§ 3 ust. 3). 
W umowie nie określono zobowiązania oraz sposobu weryfikacji faktycznej kwoty 
ekwiwalentu reklamowego uzyskanego przez Spółkę, w wyniku realizacji tej umowy 
przez Wykonawcę. 

(dowody: akta kontroli str. 5668-5692) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) Pomimo, iż z art. 95 ust. 1 ustawy P.z.p. wynikał obowiązek niezwłocznego, po 
zawarciu umowy, zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w BPZ, 
to w przypadku zamówienia76 na usługi sprzedaży biletów wraz z obsługą bileterską 
na wydarzenie sportowe – Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych, które 
odbyły się w dniu 14 maja 2016 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu – ogłoszenie 
zamieszczono 91 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku zamówienia77 na 
usługi sprzedaży biletów wraz z obsługą na Światowe Igrzyska The World Games 
2017 Spółka nie zamieściła ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Dyrektor ds. 
Finansów i Administracji wyjaśniając przyczyny naruszenia wymogów związanych 
z zamieszczaniem ogłoszenia o  udzieleniu zamówienia publicznego wskazał, że na 
terminy publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia miała wpływ znaczna liczba 
prowadzonych postępowań, a art. 95 ust. 1 ustawy P.z.p. nie określał jednoznacznie 
terminu, w jakim należy przekazać ogłoszenie do BZP. Ponadto samo ogłoszenie 
ma charakter czysto informacyjny – nie przysługują tu odwołania od jego treści 
i sama ustawa P.z.p. nie sankcjonuje zamawiającego w żaden sposób.  

(dowody: akta kontroli str. 7907; 8100-8102; 8315; 8323; 8637-8638) 

                                                      
75 Postępowanie nr ZP/PN/05/2018 oraz nr ZP/PO/11/2016.  
76 Postępowanie nr ZP/PN/05/2018.  
77 Postępowanie nr ZP/PN/10/2016.  
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2) W czterech78 przypadkach Spółka nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 
97 ust. 1 ustawy P.z.p., który to stanowił, że zamawiający przechowuje protokół 
wraz z załącznikami przez okres czterech lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 
Postępowanie w zakresie zlecenia usługi sprzedaży biletów wraz z obsługą 
bileterską na wydarzenie sportowe – Mistrzostwa Europy w tańcach standardowych, 
które odbyło się w dniu 14 maja 2016 r. w Hali Stulecia zostało zakończone 
udzieleniem zamówienia w dniu 8 kwietnia 2016 r. Postępowanie w zakresie usługi 
sprzedaży biletów wraz z obsługą na Światowe Igrzyska The World Games 2017 
zostało zakończone udzieleniem zamówienia w dniu 22 sierpnia 2016 r. 
W przypadku pozostałych dwóch postępowań w zakresie wyboru usług agenta 
komercjalizacji praw sponsorskich TWG 2017 – pierwsze79 postępowanie 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zakończone w dniu 6 czerwca 
2016 r. – unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p., a drugie 
postępowanie80 prowadzone w trybie przetargu ograniczonego zakończone 
udzieleniem zamówienia w dniu 22 lipca 2016 r. Od dnia zakończenia tych 
postępowań nie upłynął okres wskazany w ww. przepisie. Pracownik Spółki 
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowań wyjaśnił, że zgodnie z jego wiedzą 
i pamięcią wszystkie protokoły i dokumenty były sporządzane. Tymczasem w trakcie 
kontroli w odniesieniu do pierwszych dwóch postępowań przedłożono niekompletną 
dokumentację, tj. odpowiednio w przypadku postępowania nr: [1] ZP/PN/05/2016 – 
nie przedłożono stron zawierających punkty od 19 do 23, tj. 19 Udzielenie 
zamówienia; 20 Załączniki do protokołu, 21 Uwagi do protokołu; 22 Osoba 
sporządzająca protokół, 23 Zatwierdzenie protokołu; [2] ZP/PN/10/2016 – nie 
przedłożono stron zawierających punkty od 21 do 23, tj. 21 Uwagi do protokołu; 22 
Osoba sporządzająca protokół, 23 Zatwierdzenie protokołu. W pozostałych dwóch81 
postępowaniach dokumentacji tej nie przedstawiono w trakcie kontroli.  

(dowody: akta kontroli str. 7872-7877; 8315; 8320-8324; 8637;8730-9151; 11895-11902) 

3) Spółka poprzez dokonanie w dniu 13 lipca 2017 r. zmiany umowy nr U/124/08/16 
z dnia 22 sierpnia 2016 r. aneksem nr 3 w przedmiocie przeprowadzenia kontroli 
wstępu dzięki integracji systemu biletowego wykonawcy z systemem kontroli 
Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu na Imprezę w obiekcie Stadion Olimpijski 
naruszyła postanowienia art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw82. 
W omawianym przypadku nie zachodziła, co najmniej jedna z okoliczności 
przewidziana w tym przepisie, tj. w szczególności integracja systemu biletowego 
wykonawcy z systemem kontroli wejść Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu nie 
była zamówieniem dodatkowym, nieobjętym zamówieniem podstawowym 
i nieprzekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnym 
do jego prawidłowego wykonania, którego wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych 
i gospodarczych oddzielenie tego zamówienia od zamówienia podstawowego 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Przedmiot ww. umowy 
z dnia 22 sierpnia 2016 r. obejmował m.in. w §1 ust. 2 pkt 8 przeprowadzenie 
w ramach zasobów wykonawcy kontroli biletów na zawody we wszystkich obiektach 
w czasie przebiegu The World Games 2017. Dyrektor ds. Finansów i Administracji 
wyjaśnił, że na etapie ogłaszania postępowania przetargowego zamawiający nie 
miał wiedzy (m.in. z powodu remontu Stadionu), co do systemu, jaki będzie 

                                                      
78 Postępowanie nr: [1] ZP/PN/05/2016; [2] ZP/PN/10/2016; [3] ZP/PN/6/2016 oraz [4] ZP/PO/11/2016. 
79Nr ZP/PN/06/2016. 
80 Nr ZP/PO/11/2016. 
81 Postępowanie nr [1] ZP/PN/6/2016 oraz [2] ZP/PO/11/2016. 
82 Dz. U. 2016 r. poz. 1020. 
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uruchomiony na tym obiekcie. Ze względów bezpieczeństwa, logistycznych oraz 
finansowych Spółka podjęła, zatem decyzję o dodatkowym sfinansowaniu zlecenia, 
które w ocenie Dyrektora ds. Finansów i Administracji umożliwiło prawidłowe 
przeprowadzenie sprzedaży biletów i udziału kibiców podczas imprezy. 

(dowody: akta kontroli str. 8329-8344; 8348-8349; 8638; 11895-11902) 

4) W przypadku jednego postępowania83 Spółka nie zamieściła ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, co było niezgodne z  art. 95 ust. 2 ustawy P.z.p. 
stanowiącym, że jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy P.z.p., zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Dyrektor 
ds. Finansów i Administracji wyjaśnił, że przyczyną była pomyłka i zamiast 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazywano ogłoszenie o zamiarze zawarcia 
umowy. 

(dowody: akta kontroli str. 7247-7253; 7353-7354; 8637-8638) 

5) Spółka zawierając umowę o współpracy nr U/99/07/16 z dnia 4 lipca 2016 r. 
z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa Spółka z o.o. w przedmiocie 
przygotowania (zaprojektowania) pokazów i obsługi technicznej pokazu fontanny 
multimedialnej oraz dodatkowych usług reklamowych stosując wyłączenie, o którym 
mowa w art. 4 pkt 8b ustawy P.z.p. nie spełniła warunków w nim określonych. 
Powyższe stanowiło naruszenie przepisu art. 10 ust. 1 oraz art. 7 ustawy P.z.p. 
poprzez niezastosowanie jednego z dwóch podstawowych trybów udzielania 
zamówień publicznych, tj. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego. 
W konsekwencji Spółka nie dopełniła obowiązku zapewnienia zachowania zasad 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jak wynika, bowiem 
z treści art. 4 pkt 8b ustawy P.z.p. ustawy nie stosuje się do zamówień, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej 
z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem 
materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie 
służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej 
obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p. A zatem 
podstawową przesłanką zastosowania przedmiotowego wyłączenia jest kwalifikacja 
nabywanej dostawy lub usługi jako działalności kulturalnej. Przy ustalaniu tego 
terminu należy się posiłkowo odwołać do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej84, 
w którym to wskazano, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury. Zatem, w ocenie NIK działalność kulturalną 
można zdefiniować jako podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności mające na 
celu kształtowanie, rozwijanie potrzeb kulturalnych odbiorców. Tymczasem kontrola 
wykazała, że efektem zamierzonym umowy nie było kształtowanie potrzeb 
kulturalnych odbiorców, a promocja marki TWG 2017 poprzez dotarcie do 3 mln 
osób, które odwiedzały kompleks Hali Stulecia w jednym z najbardziej prestiżowych 
miejsc na mapie Wrocławia. Dyrektor ds. Finansów i Administracji wyjaśnił, że Hala 
Stulecia wpisana na listę UNESCO jest jedynym obiektem we Wrocławiu, który 
posiada fontannę (pergola). Ponadto Wrocław był organizatorem TWG 2017, 
a zatem trudno zakładać, że pokazy fontanny promujące TWG 2017 mogły się 
odbywać w innym mieście. Hala Stulecia świadczy także usługi, o których mowa 

                                                      
83 Postępowanie nr ZP/ZwR/17/2016. 
84 Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm. 
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w art. 4 pkt 8b ustawy P.z.p, stąd też w ocenie Dyrektora ds. Finansów 
i Administracji zostały spełnione warunki określone w art. 4 pkt 8b ustawy P.z.p. 

NIK wskazuje na fakt zaewidencjonowania w całości wydatków poniesionych przez 
Spółkę w ramach realizacji tej umowy jako wydatków związanych z reklamą.  

(dowody: akta kontroli str. 9152-9225) 

6) W odniesieniu do umowy z dnia 15 kwietnia 2016 r. (umowa nr U/104/08/16) na 
świadczenie usług reklamowych przez jednego ze sportowców:  
a) z treści umowy wynika, że została ona zawarta po przeprowadzeniu 
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem jako podstawy 
prawnej art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c) ustawy z dnia 29 stycznia P.z.p85, tj. powołano się 
na wystąpienie okoliczności, w których dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą 
być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania 
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. W ocenie NIK zakres 
świadczeń wykonawcy nie obejmował działalności twórczej, jak również 
artystycznej, w związku z czym zastosowanie ww. podstawny prawnej było 
nieuprawnione. Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 
2017 r. wyjaśnił m.in., że umowy z tym zawodnikiem zawarto w związku z tym że 
jest wrocławianinem oraz prezentuje bardzo wysoki poziom sportowy. Dodatkowo 
wskazał, że co do formalno-prawnej podstawy postępowania opierał się na wiedzy 
pracowników właściwych merytorycznie w tym zakresie. 
b) przedłożona do badania dokumentacja przedmiotowego postępowania nie 
zawierała również protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia pomimo, 
którego sporządzenie było wymagane postanowieniami art. 96 ust. 1 ustawy P.z.p. 
Ww. Prezes wyjaśnił, że nie ma wiedzy co do tego stanu rzeczy.  
c) Spółka nie spełniła wymogu wynikającego z art. 95 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie 
z którym jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy 
ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 listopada 
2017 r. wyjaśnił, że „z tego co pamiętam ogłoszenie zostało opublikowane 
z opóźnieniem”.  
d) Spółka nie wyegzekwowała od wykonawcy przedkładania kwartalnych raportów 
zawierających spis aktywności przewidzianych umową, co było wymagane §3 ust. 3 
umowy. 

(dowody: akta kontroli str. 5668-5692, 4699-4705, 6015-6018, 6023-6027) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Spółka zawierając umowę w zakresie świadczenia usług reklamowych przez 
jednego ze sportowców wskazała, że wartość ekwiwalentu reklamowego 
wynikającego ze świadczenia usług miała wynieść 250 tys. zł netto. Tymczasem 
w umowie tej nie wskazano obowiązku udokumentowania lub potwierdzenia tego 
faktu, w związku z czym nie było możliwe ustalenie jaka wartość ekwiwalentu 
reklamowego została ostatecznie osiągnięta. Przedłożona do kontroli dokumentacja 
nie zawierała informacji w tym zakresie  

14. Ponadto Spółka udzielała także podmiotom zewnętrznym zamówień, 
w przedmiocie związanym ze stałą obsługą i funkcjonowaniem Spółki (w zakresie 
obsługi prawnej, finansowej i kadrowej, informatyczne oraz doradczej). Na realizację 

                                                      
85 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. 
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tych zamówień wydatkowano nie mniej niż 1 542,5 tys. zł86. Wydatki te wyniosły, 
w okresie od powstania Spółki do dnia 31 marca 2018 r., w przypadku: 

− obsługi prawnej 750,2 tys. zł (w tym 92,5 tys. zł w 2014 r., 220,6 tys. zł w 2015 
r., 162 tys. zł w 2016 r., 247,6 tys. zł w 2017 r. oraz 27,4 tys. zł w I kwartale 
2018 r.); 

− obsługi finansowej i kadrowej 286,9 tys. zł (odpowiednio: 23,4 tys. zł, 60,9 tys. 
69,3 tys. 107,8 tys. zł w 2017 r. oraz 25,6 tys. w I kwartale 2018 r.); 

− obsługi IT 256,3 tys. zł (odpowiednio: 21,0 tys. zł, 39.7 tys. zł, 82,9 tys. zł, 99,3 
tys. zł oraz 13,4 tys. zł); 

− usług doradczych 249,1 tys. zł (173,1 tys. zł w 2015 r. oraz 76,0 tys. zł 
w 2016 r.). 

Prezes Zarządu od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił, że 
„Zapotrzebowanie na zlecanie usług zewnętrznych było na bieżąco weryfikowane 
i było pochodną dostępnych kompetencji merytorycznych i wiedzy specjalistycznej 
w danym czasie w Spółce, jej potrzeb, kumulacji zadań w danym czasie oraz 
wytycznych dla całości projektu imprezy outsourcingu zasobów kadrowych 
specjalizowanych z racji terminowego charakteru Spółki. Z uwagi na ograniczenia 
budżetowe i organizacyjne oraz konieczność efektywnego i racjonalnego 
gospodarowania posiadanymi środkami powierzenie specjalistycznych usług na 
zewnętrz wyspecjalizowanym podmiotom było finansowo korzystniejsze dla Spółki 
niż zatrudnianie na wyłączność szeregu wysoko wykwalifikowanych 
o doświadczonych specjalistów z dziedzin marketingu sportowego, komercjalizacji 
praw sponsoringowych czy finansów. Spółka nie miała wystarczającej kadry 
zarówno pod względem liczebności jak i wystarczających kwalifikacji, aby 
samodzielnie dokonać analiz w zakresie potencjalnych wpływów z umów 
sponsorskich, komercjalizacji wydarzenia czy oceny skuteczności metod promocji, 
dokonać weryfikacji przyjętych koncepcji czy przygotować wsadu merytorycznego 
do dokumentacji przetargowej. Zatrudnianie wyspecjalizowanych pracowników 
w tych dziedzinach do wykonania tych czynności byłoby nieuzasadnione, trudne 
i z pewnością droższe, a zakres ich odpowiedzialności wobec Spółki zdecydowanie 
ograniczony”. 

(dowody: akta kontroli str. 5751-5753, 5989-5999) 

Badaniem objęto udzielenie przez Spółkę zamówień: 

• w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie na rzecz Spółki usług 
w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej w 2015 r. 
Postępowanie w tym przedmiocie (nr ZP/PN/09/2014) zostało ogłoszone w dniu 
23 grudnia 2014 r. (tj. na osiem dni przed upływem terminu wówczas obowiązującej 
umowy na świadczenie usług w tym zakresie, zawartej w dniu 3 czerwca 2014 r.), 
na podstawie sporządzonego w Spółce wniosku o udzielenie zamówienia z dnia 
28 listopada 2014 r. W ogłoszeniu wyznaczono termin złożenia ofert na dzień 
31 grudnia 2014 r. na godz. 12:00 (termin na przygotowanie i złożenie oferty 
obejmował pełne trzy dni robocze, tj. 24 grudnia, 29 grudnia oraz 30 grudnia 2014 
r.). Ówczesny Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że o ile pamięta, ogłoszenie zostało 
opublikowane zaraz po przygotowaniu dokumentów postępowania, wskazał 
również, że w jego ocenie taki sposób wyznaczenia terminu na złożenie ofert 
uwzględniał wymogi wynikające z art. 43 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z którym 
zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego 

                                                      
86 Na podstawie przygotowanego na potrzeby kontroli Zestawienia poniesionych przez Spółkę kosztów usług obcych 
w układzie rodzajowym. 
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do przygotowania i złożenia oferty, przy czym termin w omawianym przypadku nie 
mógł być krótszy niż siedem dni. Dodał, że biorąc pod uwagę zakres zamówienia 
oraz mobilizację u przedsiębiorców związaną z zakończeniem i zamknięciem roku 
terminy wyznaczone w postępowaniu nie budziły wątpliwości. W postępowaniu tym 
jedynym podmiotem, który złożył ofertę był podmiot, który był wykonawcą tego 
rodzaju usług dla Spółki na podstawie umowy obowiązującej do dnia 31 grudnia 
2014.  W rezultacie z podmiotem tym została zawarta została w dniu 12 stycznia 
2015 r. kolejna umowa, w której, na podstawie złożonej oferty, wynagrodzenie 
wykonawcy określono w kwocie 307,5 tys. zł (250,0 tys. zł netto). W związku 
z realizacją umowy Spółka wypłaciła wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie 
208,8 tys. zł (169,8 tys. zł netto). Kontrola NIK wykazała, że Spółka dokonała 
zapłaty za świadczenie 679 godzin usług natomiast Wykonawca faktycznie 
świadczył na rzecz Spółki 556,75 godzin obsługi prawnej. Tym samym Spółka 
zapłaciła za 122,25 godziny usług o wartości 37,6 tys. zł (30,6 tys. zł netto), które nie 
zostały faktycznie na jej rzecz zrealizowane. Powyższe wynikało z konstrukcji 
umowy, zgodnie z którą w przypadku świadczenia w danym miesiącu na rzecz 
Spółki niższej liczby godzin usług niż wynikało to z miesięcznego ryczałtu (który do 
dnia 30 września 2015 r. wynosił 15,0 tys. zł netto i zawierał w sobie 60 godzin 
roboczogodzin) Spółce nie przysługiwało prawo do proporcjonalnego obniżenia 
wynagrodzenia, a jedynie do spożytkowania niewykorzystanej liczby godzin 
w następnych miesiącach. Jednocześnie zapisy umowy przyznawały prawo 
wykonawcy do proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia w przypadku 
świadczenia usług w danym kwartale w stopniu przekraczającym przywołany ryczałt 
(tj. powyżej 180 godzin). Prezes Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 
stycznia 2016 r.  wyjaśnił, że przyjęty model rozliczania był generalnie korzystny dla 
Spółki, gdyż zawarcie umowy wedle której rozliczanie usług odbywałoby się tylko 
w oparciu o określoną cenę jednostkową za godzinę, byłoby w ogólnym rozrachunku 
rozwiązaniem droższym. 

W dniu 15 października 2015 r. Spóła zawarła aneks do ww. umowy (z mocą 
obowiązującą od dnia 1 października 2015 r.), na mocy którego dokonano zmiany 
poziomu ryczałtu na kwotę 10 tys. zł netto i 40 godzin. 
Zarówno w tej umowie jak i wskazanej poniżej, strony przyjęły że jeżeli suma godzin 
przepracowanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym (tj. kwartale) 
będzie wyższa od sumy godzin zawartych w ryczałcie, wówczas Wykonawca ma 
prawo powiększyć swoje wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową za każdą 
dodatkową roboczogodzinę pracy prawników. Natomiast w przypadku nie 
przekroczenia liczby godzin w danym miesiącu w okresie rozliczeniowym, godziny te 
przechodzą do wykorzystania przez Zamawiającego w następnych miesiącach 
obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2015 r., a w przypadku 
umowy z dnia 20 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 (dowody: akta kontroli str. 5025-5348) 

• w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
P.z.p.87 na świadczenie „Usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, oraz 
reprezentacji prawnej” w 2016 r. Umowa w tym przedmiocie została zawarta w dniu 
20 października 2015 r., tj. na 72 dni przed upływem terminu obowiązywania ww. 
umowy z dnia 12 stycznia 2015 r. (obowiązywała do dnia 31 grudnia 2015 r.). 
Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił, 

                                                      
87 Zgodnie z ówczesnym brzmieniem tego przepisu Zamawiający mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki  w przypadku 
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
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że Spółka dokonała zawarcia umowy w ramach zamówienia uzupełniającego, co 
zostało z góry przewidziane w postępowaniu na obsługę prawną świadczoną 
w 2015 r., a ponadto zamawiający nie miał w tym zakresie ograniczeń co do wyboru 
momentu przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy”. 

W ramach tej umowy zawarto zapis, zgodnie z którym: „godziny niewykorzystane 
przez zamawiającego w roku 2015 z tytułu umowy z dnia 12 stycznia 2015 r. 
w liczbie nie większej niż 60, powiększą liczbę godzin objętą niniejszą umową 
i zostaną rozłożone proporcjonalnie na każdy kwartał, tj. w liczbie 15 kwartalnie, 
a Zamawiający będzie mógł je wykorzystać bez dodatkowego wynagrodzenia 
w okresie niniejszej umowy w ramach ryczałtu (…)”.  Natomiast na mocy aneksu 
z dnia 25 marca 2016 r. usunięto przedmiotowy zapis, a jednocześnie obniżono 
miesięczne wynagrodzenie wykonawcy z 10 tys. zł netto (zawierającego w sobie 40 
roboczogodzin prawników) do 7,5 tys. zł netto (zawierającego w sobie 30 
roboczogodzin prawników. W ramach tej umowy wypłacono Wykonawcy 
wynagrodzenie w łącznej kwocie 129 478,41 zł brutto za zrealizowanie przez 
Wykonawcę 421 godzin- faktycznie świadczył on 424,5 godziny usług (tj. z ww. 
122,25 godzin Spółka odzyskała 3,5 godziny). 

(dowody: akta kontroli str. 5025-5348) 

• w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
P.z.p.88 na świadczenie specjalistycznych usług prawnych w zakresie i w związku 
z prowadzoną przez Spółkę działalność gospodarczą89 w okresie od 1 listopada 
2015 r. do dnia 31 października 2016 r. Umowa w tym przedmiocie została zawarta 
w dniu 27 października 2015 r. jako zamówienie uzupełniające do umowy z dnia 
7 maja 2015 r. W dniu 11 stycznia 2016 r. strony zawarły aneks do przywołanej 
umowy z dnia 27 października 2015 r. i postanowiły że „(…) w związku 
z nierozliczeniem usług wykonanych przez Wykonawcę, a objętych umową z dnia 
7 maja 2015 r., na podstawie której Wykonawca świadczył 124 godziny doradztwa 
prawnego zaś rozliczył w okresie obowiązywania tej umowy 90 godzin doradztwa 
prawnego. Wykonawca uwzględni 34 nierozliczone godziny przy pierwszej fakturze 
wystawionej na podstawie aneksowanej umowy. Kwota do rozliczenia, o której 
mowa powyżej wynosi 8.500,00 PLN netto (…)”. Ówczesny Prezes Zarządu Spółki 
wyjaśnił m.in. „Jeśli chodzi o podstawę prawną wypłacenia wynagrodzenia, 
prawdopodobnie mieściła się ona w ramach zamówienia z października (z wolnej 
ręki), a godziny tam opisane, mieściły się w tzw. zamówieniu dodatkowym, o którym 
mowa powyżej. Konieczność ich wykonania wynikała z bieżących potrzeb Spółki. 
Przy okazji (…) godziny doradztwa prawnego zostały faktycznie świadczone 
w okresie obowiązywania umów z maja i października mieściły się w ramach 
zamówienia dodatkowego, więc znajdowała podstawę w art. 67 ust. 1 pkt 5 PZP (co 
dotyczy także godzin opisanych aneksem)”.  

(dowody: akta kontroli str. 134-214, 218-231, 1228-1230) 

• na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy P.z.p. oraz w trybie pozaustawowym zapytania 
ofertowego do otwartego rynku wykonawców określonego w Regulaminie Zamówień 
Publicznych Spółki , w przedmiocie świadczenia kompleksowych usług w zakresie 

                                                      
88 Zgodnie z ówczesnym brzmieniem tego przepisu Zamawiający mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki  w przypadku 
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających 
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
89 W zakresie obejmującym m.in. czynności związane z: [1] prawem ochrony własności znaków towarowych; [2] prawem 
ochrony własności intelektualnej; [3] opiniowaniem i przygotowywaniem umów sponsoringu zagranicznego; [4] opiniowaniem 
i przygotowywaniem umów z organizacjami/instytucjami międzynarodowymi (np. The International World Games Association 
itp.). 
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obsługi serwisowej i administracyjnej zasobami IT Spółki od dnia 1 lutego 2015 r. 
do dnia 31 grudnia 2015 r. W wyniku przeprowadzenia tego postępowania Spółka 
w dniu 30 stycznia 2015 r. zawarła umowę, w której wynagrodzenie wykonawcy 
ustalono w łącznej kwocie 43 989,00 zł brutto (wartość zamówienia oszacowano na 
kwotę 66 000,00 zł netto). Na stronie internetowej Spółki upublicznione zostało 
zapytanie ofertowe do otwartego rynku wykonawców z dnia 28 stycznia 2015 r., 
a termin składania ofert wyznaczono do dnia 30 stycznia 2015 r. do godz. 15:00. 
Zgodnie z § 20 ust. 5 lit. a) obowiązującego w Spółce Regulaminu Zamówień 
Publicznych termin składania ofert w tym trybie nie mógł być krótszy niż 3 dni 
robocze od dnia publikacji ogłoszenia, a tylko w uzasadnionych przypadkach 
skrócony do 2 dni. Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 
31 stycznia 2016 r. wyjaśniając taki termin publikacji ogłoszenia oraz określenie 
terminu składania ofert wskazał, że „(…) jeśli w danym przypadku zastosowano 
szczególne procedury to musiały wystąpić szczególne okoliczności (…)”. 
W postępowaniu tym jedynym podmiotem, który złożył ofertę (a w konsekwencji, 
z którym zawarto umowę) był podmiot, który był wykonawcą tego rodzaju usług dla 
Spółki na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2014 r., obowiązującej do dnia 
31 stycznia 2015 r. W wyniku realizacji tego zamówienia Spółka wydatkowała 
przewidzianą w umowie kwotę 43 989,00 zł.  

 (dowody: akta kontroli str. 4960-5024) 

• Ponadto badaniem objęto również realizację umowy o dzieło z dnia 15 stycznia 
2015 r. dotyczącą świadczenia w 2015 r. na rzecz Spółki usług doradczych 
dotyczących strategii personalnej i zarządzania polityką zasobów ludzkich. 
Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy określono w kwocie 9,5 tys. zł90  Zgodnie 
z §2 ust. 2 umowy usługi objęte przedmiotem umowy miały być świadczone na 
żądanie Spółki online oraz przez dwa dni w tygodniu w siedzibie Spółki lub innym 
miejscu wskazanym przez Spółkę. W odniesieniu do zawartej umowy ówczesny 
Prezes Zarządu wyjaśnił m.in., że „Spółka planowała zatrudnienie w bardzo krótkim 
czasie do organizacji imprezy nawet 300 osób, a to wymagało dobrego 
i kompleksowego przygotowania zarówno w obszarze rekrutacji, motywacji, a także 
utrzymania stabilności obsady pomimo krótkotrwałego charakteru zatrudnienia jakie 
mogła zaoferować Spółka”. W związku z realizacją umowy Wykonawca m.in. 
opracował Strategię Personalną The World Games wraz z załącznikiem pn. Taktyki 
Strategiczne do Strategii Personalnej, która została przyjęta Uchwałą Nr 9/2015 
Zarządu Spółki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Strategii 
Personalnej. W toku kontroli NIK nie przedłożono kontrolującym protokołów 
z realizacji zadań, które były podstawą do wypłaty wynagrodzenia , zgodnie z § 7 
ust. 2 tego umowy. Również z przedłożonej dokumentacji dotyczących realizacji 
zamówienia nie wynikało aby takie dokumenty zostały przedłożone przez 
wykonawcę. W związku z realizacją tej umowy Spółka wydatkowała kwotę 109,5 tys. 
zł. Z notatki z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą wynika, że ustalone 
wynagrodzenie wykonawcy tej umowy było zbyt wysokie. Dodatkowo jak wykazano 
w niniejszym wystąpieniu nie wykorzystywane były w pełni zatrudnienia przyjęte 
w m.in. Strategii Personalnej.  

(dowody: akta kontroli str. 4914-4959, 5970-5972, 5989-5999) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:   

1) W związku z przeprowadzeniem postępowania na udzielenie zamówienia 
publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa z dnia 12 stycznia 2015 r. na 
świadczenie obsługi prawnej:  

                                                      
90 Z wyłączeniem miesiąca stycznia 2015 r., w którym wynagrodzenie to miało wynieść 4,8 tys. zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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a) ogłoszenie przez Spółkę w dniu 23 grudnia 2014 r. postępowania 
z jednoczesnym wyznaczeniem terminu składania ofert na dzień 31 grudnia 2014 r. 
na godz. 12:00 było niezgodne z postanowieniami art. 43 ust. 1 ustawy P.z.p. 
zgodnie z  którym zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem 
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, przy czym termin ten nie 
mógł być krótszy niż siedem dni. 

Prezes Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił 
m.in., że o ile pamięta, ogłoszenie zostało opublikowane zaraz po przygotowaniu 
dokumentów postępowania, wskazał również, że w jego ocenie taki sposób 
wyznaczenia terminu na złożenie ofert uwzględniał wymogi wynikające z art. 43 ust. 
1 ustawy P.z.p. 

NIK nie podziela tych wyjaśnień. Postępowanie w tym przedmiocie zostało 
ogłoszone w dniu 23 grudnia 2014 r.  (tj. na osiem dni przed upływem terminu 
wówczas obowiązującej umowy z dnia 3 czerwca 2014 r. na świadczenie usług 
w tym zakresie), na podstawie sporządzonego w Spółce wniosku o udzielenie 
zamówienia z dnia 28 listopada 2014 r. Pomimo, że wyznaczony termin wynosił nie 
mniej niż siedem dni to termin na przygotowanie i złożenie oferty obejmował jedynie 
pełne trzy dni robocze, tj. 24 grudnia, 29 grudnia oraz 30 grudnia 2014 r., a także 
cztery dni wolne od pracy, co w ocenie NIK mogło negatywnie wpłynąć na 
zachowanie zasady konkurencyjności udzielania zamówień.  

b) w wartości szacunkowej zamówienia nie uwzględniono zamówienia 
uzupełniającego91, pomimo tego, że stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy P.z.p. jeżeli 
zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości 
zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. 

Pracownik Spółki dokonujący oszacowania wartości zamówienia wyjaśnił, że 
założenia przyjęte w szacowaniu wartości zamówienia opierały się na obsłudze 
prawnej związanej z normalnym funkcjonowaniem Spółki w tym dostępność 
kancelarii we wszystkich sprawach w ramach tzw. abonamentu. Wskazał również, 
że: „w tamtym momencie nie zakładaliśmy, że tych godzin mogłoby być z jakiegoś 
powodu więcej. Później finalnie okazało się, iż istnieje bardzo duża potrzeba 
współpracy z Kancelarią w zakresie wyboru Broadcastera. Spółka nie mogła tego 
wcześniej przewidzieć, gdyż Miasto Wrocław cały czas utrzymywało nas 
w przekonaniu, że wybór Broadcastera będzie odbywał się przez Miasto Wrocław 
z pomocą własnych kancelarii, nie przez Spółkę z uwagi na bardzo dużą wartość 
zamówienia. Dopiero pod koniec roku Pan Prezydent podjął decyzję, że to Spółka 
ma dokonać tego wyboru”. 
NIK wskazuje, że wartość zamówienia oszacowano na kwotę 300,0 tys. zł netto, 
a zamówienia podstawowego udzielono w kwocie maksymalnej 250,0 tys. zł netto. 
Ponadto w Notatce służbowej z oszacowania wartości zamówienia nie wskazano, 
że wartość ta obejmuje również przewidziane zamówienia uzupełniające. 
c) sposób sformułowania wymogów (w tym określonych w Sekcji III pkt 3 oraz 
Sekcja IV pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt VII ust. 2 pkt b) tiret drugie SIWZ) 
które musiał spełniać wykonawca naruszał zasadę konkurencyjności. Wskazano 
bowiem, że wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 
jednego zamówienia polegającego na obsłudze prawnej dotyczącej realizacji 
inwestycji użyteczności publicznej o wartości co najmniej 150.000.000,00 zł netto 

                                                      
91 Zgodnie z SIWZ – dostępnym w dacie sporządzania niniejszego pisma na stronie internetowej Spółki -  Zamawiający 
przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 21 pkt 6 ustawy P.z.p. w przypadku wystąpienia 
okoliczności polegających na konieczności powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia, do wysokości 50% zamówienia 
podstawowego. 
Wartość zamówienia oszacowano w kwocie 300 000,00 zł. Zamówienia udzielono w kwocie 250 000,00 zł netto. 
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prowadzonej przez spółki (określone w warunku pierwszym tego fragmentu 
specyfikacji), pomimo tego, że Spółka nie została powołana do realizacji inwestycji. 

Prezes Zarządy w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.  wyjaśnił m.in, 
że wymogi w odniesieniu do wykonawców sformułowano w oparciu o zakres zadań 
Spółki oraz zadań które Spółka miała przejąć od innych podmiotów. Brano przy tym 
również pod uwagę rozmiar projektu. 
NIK wskazuje, że Spółka nie realizowała zadań w zakresie procesów 
inwestycyjnych, w związku z tym w sytuacji sformułowania wymogu związanego 
z wartością przedsięwzięcia jego charakter powinien być analogiczny jak zakres 
zadań realizowanych przez Spółkę.  
d) Prezes Zarządu w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r.  nie 
wypełnił obowiązków wynikających z art. 17 ust. 2 ustawy P.z.p., ponieważ jako 
osoba wykonująca czynności w postępowaniu nie podpisał oświadczenia o braku 
lub istnieniu okoliczności mających wpływ na obowiązek wyłączenia się z udziału 
w postępowaniu osób, które wykonują czynności w postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia. 

Prezes ten wyjaśnił m.in., że nie ma wiedzy, by nie złożył takiego oświadczenia, tym 
bardziej, że w przypadku omawianego postępowania nie istniały podstawy do 
wyłączenia z udziału w postępowaniu. 

 (dowody: akta kontroli str. 5025-5348, 5989-6014) 

2) W związku z zawarciem w dniu 20 października 2015 r. umowy nr U/87/11/15 na 
świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji 
prawnej  w wyniku przeprowadzenia podstępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 
a) Spółka nie zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu 
umowy do czego była zobligowana postanowieniami art. 95 ust. 1 ustawy P.z.p. 
Ponadto ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 12 listopada 2015 r., tj. 23 dni po dacie zawarcia 
umowy, w sytuacji gdy zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy P.z.p. – zamieszczenie 
ogłoszenia winno nastąpić po wszczęciu postępowania. Prezes Zarządu w okresie 
od dnia 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił m.in., że w powyższej 
sytuacji pracownik odpowiedzialny za publikację ogłoszenia przypuszczalnie 
omyłkowo przesłał ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (którego publikacja w tej 
sytuacji nie była wymagana) zamiast ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

b) W dokumentacji przedmiotowego postępowania brak było protokołu 
postępowanie, pomimo tego, że wymóg jego sporządzenia wynikał z art. 96 ustawy 
P.z.p. zamówień publicznych oraz dodatkowo brak było oświadczeń osób 
wykonujących czynności w postępowaniu, pomimo tego, że wymóg ich złożenia 
wynikał z art. 17 ust. 2 ustawy P.z.p. 

Prezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. 
wyjaśnił m.in., że prawdopodobnie podpisywał w imieniu Spółki umowę 
z wykonawcą, a postępowania mogły być procedowane wyłącznie z kompletną 
dokumentacją, więc dokumenty te powinny być dostępne w Spółce. NIK wskazuje, 
że  zgodnie z art., 97 ust. 1 ustawy P.z.p. zamawiający przechowuje protokół wraz 
z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.  

(dowody: akta kontroli str. 5025-5348, 5989-6014) 

3)  Badanie dokumentacji związanej z rozliczeniem umowy z dnia 15 stycznia 2015 
r. w zakresie świadczenia w 2015 r. na rzecz Spółki usług doradczych dotyczących 
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strategii personalnej i zarządzania polityką zasobów ludzkich, wykazało, że 
wykonawcy wpłacono wynagrodzenie w kwocie 109,5 tys. zł (wynikającej z umowy), 
pomimo że w toku kontroli NIK nie wykazano aby wykonawca przedłożył wymagane 
§ 7 ust. 2 umowy protokoły potwierdzające realizację zadań i będące podstawą 
do wypłaty tej kwoty. 

 (dowody: akta kontroli str. 4914-4959, 5967-5972) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1) Przyjęte w umowie z dnia 12 stycznia 2015 r.92 postanowienia nie zabezpieczały 
w pełni interesu Spółki. Z zawartej umowy wynikało bowiem, że w przypadku 
świadczenia przez Wykonawcę w danym miesiącu na rzecz Spółki niższej liczby 
godzin usług niż wynikało to z miesięcznego ryczałtu, Spółce nie przysługiwało 
prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, a jedynie do spożytkowania 
niewykorzystanej liczby godzin w następnych miesiącach. Jednocześnie zapisy 
umowy przyznawały prawo wykonawcy do proporcjonalnego zwiększenia 
wynagrodzenia w przypadku świadczenia usług w danym kwartale w stopniu 
przekraczającym przyjęty ryczałt. Jak wykazała kontrola NIK Spółka w ramach 
ryczałtu zapłaciła wykonawcy kwotę 29,7 tys. zł netto, która nie znalazła 
odzwierciedlenia w realizowanych na rzecz Spółki usługach. Kwota ta odpowiadała 
liczbie 118,75 roboczogodzin prawników. 

2) NIK zauważa, że sposób postępowania w odniesieniu do ogłaszania postępowań 
w przedmiocie świadczenia na rzecz Spółki usług związanych z jej obsługą w celu 
zawarcia stosownych umów nie był jednolity. W przypadku zamówienia udzielonego 
na podstawie umowy z dnia 20 października 2015 r., Spółka wszczęła postępowanie 
na 72 dni przed upływem terminu zakończenia obowiązujące wówczas w tym 
zakresie umowy. Natomiast w przypadku umowy z dnia 30 stycznia 2015 r., 
dotyczącej świadczenia na rzecz Spółki kompleksowych usług w zakresie obsługi 
serwisowej i administracyjnej zasobami IT, zapytanie ofertowe z dnia 28 stycznia 
2015 r. zostało skierowane na 3 dni przed zakończeniem obowiązywania umowy 
w tym zakresie zawartej w dniu 26 czerwca 2014 r. i obowiązującej do dnia 
31 stycznia 2015 r. Dodatkowo potencjalni oferenci mieli zaledwie dwa dni na 
przygotowanie i złożenie oferty. Regulacje wewnętrze Spółki dopuszczały 
zastosowanie tak krótkiego terminu, niemniej jednak zadaniem Izby w badanym 
przypadku nie zaistniały nadzwyczajnych okolicznościach dla tej szczególnej 
procedury. 

15. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła trzy93 odrębne postępowania 
o udzielenie zamówień publicznych w zakresie świadczeń promocyjnych 
i reklamowych związanych z promocją TWG 2017 przez klub piłkarski WKS Śląsk 
Wrocław S.A. (dalej: „Klub”) - wszystkie w trybie z wolnej ręki94. W jednym95 
przypadku postępowanie unieważniono96, ponieważ do dnia upływu przyjętego 
terminu nie została zawarta umowa w sprawie wykonania zamówienia publicznego 
pomiędzy Klubem, a Spółką. Strony nie doszły, bowiem do porozumienia, co do 
wysokości wynagrodzenia97 oraz proponowanych świadczeń98. W pozostałych 

                                                      
92 Dotyczącej doradztwa prawnego, podatkowego oraz reprezentacji prawnej w 2015 r.   
93 Postępowanie nr: [1] ZP/WR/02/2014 w 2014 r.; [2] ZP/ZWR/14/2016 w 2016 r. oraz [3] ZP/ZwR/16/2017 w 2017 r. 
94 Postępowania wszczęte zostały na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) 
ustawy P.z.p. 
95 Postępowanie nr ZP/WR/02/2014. 
96 Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. 
97 Kwota w wysokości 1 415,5 tys. zł brutto. 
98 Negocjowane usługi obejmowały m.in.: wizualizację spotu video TWG 2017 na telebimach mieszczących się na stadionie 
Wrocław, umieszczenie logotypu TWG 2017 na tablicach konferencyjnych w każdej pionowej kolumnie reklam na tablicy, przy 
czym powierzchnia każdego logo Sponsora odrębnie nie mogła być mniejsza niż 100 cm2, reklamę na bandach 
elektronicznych (diodowych), umieszczenie logotypu TWG 2017 z aktywnym linkiem na głównej stronie internetowej Klubu 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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dwóch99 przypadkach zamówienia zostały udzielone na łączną kwotę 1 291,5 tys. zł 
brutto. 

(dowody: akta kontroli str. 7365-7854) 

W uzasadnieniu udzielenia ww. zamówień w trybie z wolnej ręki, Spółka wskazywała 
m.in. następujące przesłanki:  

- Klub, jako wyłączny właściciel drużyny piłkarskiej był jedynym dysponentem praw 
związanych z wykorzystaniem wizerunku Klubu;  

- zbudowanie rozpoznawalności marki TWG 2017 oraz poparcia społecznego 
organizacji igrzysk wśród mieszkańców Wrocławia poprzez działania i aktywność 
sportową; 

- dyscypliny sportowe100 objęte programem TWG 2017 nie były dyscyplinami 
medialnymi szeroko relacjonowanymi i transmitowanymi w telewizji, a prowadzona 
promocja marki TWG 2017 przy współudziale Federacji Żużla (Grand Prix w Żużlu) 
i Footballu Amerykańskiego (Final 4) nie była w pełni skuteczna. Stadion olimpijski, 
na którym odbywały się zawody żużlowe był w trakcie przebudowy, w związku, 
z czym działania promocyjne nie docierały odpowiednio szeroko do mieszkańców 
Wrocławia. Natomiast Football Amerykański (pomimo transmisji telewizyjnych) nie 
cieszył się popularnością, przy czym koszty zaangażowania Spółki znacznie 
przekraczały zyski z ekwiwalentu medialnego. W tej sytuacji postanowiono 
wykorzystać dyscyplinę sportową spoza dyscyplin ujętych w programie TWG 2017, 
którą to była piłka nożna; 

- Klub ze względu na obecność w Ekstraklasie miał zapewnioną transmisję 
telewizyjną oraz obecność we wszystkich programach sportowych, a jednocześnie 
na mecze Klubu w porównaniu do innych dyscyplin sportowych rozgrywających się 
we Wrocławiu przychodziło najwięcej kibiców spełniających warunki strategii 
marketingowej. Klub był jedynym podmiotem, który pozwolił prowadzić działania 
reklamowe łączące sport, markę TWG 2017, dotarcie do mieszkańców Wrocławia 
oraz szeroką promocję marki TWG 2017. Z tego też powodu w lipcu 2016 r., 
sporządzono analizę101 opłacalności sponsoringu dla marki TWG 2017, z której 
wynikało, że sponsoring Klubu był opłacalny w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016. 
Zwrot z inwestycji przewyższał wartość oferowanej kwoty odpowiednio o 149% 
(ROI102 2,49103) oraz 71% (ROI 1,71104). Natomiast w kategorii analizy rynkowej 
i porównania do analogicznych kontraktów (sponsoring Legii Warszawa przez markę 
Królewskie oraz Lechii Gdańsk przez Energa SA), projekt został oceniony 
pozytywnie;  

- w 2017 roku Spółka kontynuowała na mocy nowej umowy współpracę z Klubem. 
Na taką decyzję złożyły się dwa kluczowe czynniki: [1] bardzo dobre wyniki ROI 
(powyżej 2%) dla efektów promocji w czasie rozgrywek w latach 2016/2017, 
zaprezentowane w raporcie sporządzonym przez ww. eksperta zewnętrznego. 
Wartość estymacji marki TWG2017 wyniosła ponad 2 mln zł, a statystyczny kontakt 
z marką TWG 2017 to ok. 200 tys. widzów w telewizji i na stadionie we Wrocławiu. 

                                                                                                                                       
w polu przeznaczonym dla Sponsorów, które to miały być świadczone podczas każdego z 16 meczy Ekstraklasy rozgrywanych 
przez Klub w sezonie piłkarskim 2014/2015. 
99 Postępowania o nr ZP/ZWR/14/2016 oraz ZP/ZwR/16/2017. 
100 M.in. żużel oraz Football Amerykański. 
101 Analizy dokonano w dwóch wariantach: prognozowanym (zakładającym utrzymanie się frekwencji i oglądalności na 
poziomie z sezonu 2015/2016 oraz minimalnym (uwzględniającym potencjalny spadek tych wskaźników o 20%). 
102 Ang. Return on Investment – zwrot z inwestycji. 
103 Łączna wartość projektu, na którą składała się prognozowana wartość rynkowa pakietu świadczeń sponsoringowych oraz 
prognozowana wartość ekwiwalentu reklamowego, była ok 2,49 razy wyższa niż wartość umowna projektu. 
104 Minimalna łączna wartość projektu, na którą składa się minimalna wartość rynkowa pakietu świadczeń sponsoringowych 
oraz minimalna wartość ekwiwalentu reklamowego była ok. 1,71 razy wyższa niż wartość umowna projektu. 
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Na takie wyniki miały wpływ przede wszystkim działania prowadzone przez Klub, ale 
też dywersyfikacja ekspozycji marki przez różne narzędzia marketingowe jak: ubiór 
zawodników, TV (możliwość ekspozycji poprzez 12 innych niż Polsat stacji 
telewizyjnych), branding na stadionie czy prasa (nie tylko gazety sportowe, ale też 
dzienniki regionalne w Polsce); [2] pozytywna dla oferty Klubu na czas rozgrywek 
analiza opłacalności sponsoringu dla marki TWG2017, w której najwyższe wartości 
uzyskała promocja telewizyjna, a przy nakładzie, jaki poniosła Spółka wskaźnik ROI 
przewidywano równie wysoki jak 2016 roku. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe 
dane efektywności działań promocyjnych prowadzonych przez Klub, Spółka podjęła 
przedłużenie współpracy z Klubem w czasie pięciu ostatnich kolejkach rozgrywek 
2016/2017. 

(dowody: akta kontroli str. 7345, 7366, 7385, 7482, 7481-7482, 7597-7598, 7608, 7614, 7633-7635, 7675) 

W wyniku badania ww. zamówień publicznych stwierdzono m.in., że: [1] w jednym105 
przypadku w BZP zamieszczono ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy/ogłoszenie 
o dobrowolnej przejrzystości ex ante; [2] w jednym106 przypadku w terminie trzech 
dni od wszczęcia postępowania zawiadomiono Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
zastosowania trybu udzielenia zamówienia; [3] wszystkie trzy postępowania były 
udokumentowane pisemnym protokołem; [4] osoby wykonujące czynności 
w postępowaniach o udzielenie zamówień składały oświadczenia w trybie art. 17 
ust. 2 ustawy P.z.p.; [5] przekazywano zaproszenie do negocjacji wraz 
z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowań; [6] od wykonawców 
żądano oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 22 
ust. 1 ustawy P.z.p. oraz oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; [7] w jednym107 przypadku powiadomiono wykonawcę 
o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
[8] w dwóch przypadkach niezwłocznie108 przekazywano ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia do BZP. 

(dowody: akta kontroli str. 7365-7865) 

Z tytułu zawartych umów poniesiono łącznie wydatki wynikające z zawartych umów, 
w wysokości 1 050,0 tys. zł netto, co stanowiło 8,7% łącznych wydatków (12 022,7 
tys. zł) na promocję i reklamę. Kwotę w wysokości 241,5 tys. zł stanowił natomiast 
podatek VAT. 

(dowody: akta kontroli str.7365-7865) 

Zakres przedmiotowy zleconych na podstawie ww. umów zadań obejmował m.in.: 
[1] nadanie WKO tytułu Oficjalnego Partnera WKS Śląsk Wrocław SA na czas 
trwania umowy oraz prawo posługiwania się przez WKO tym tytułem w prowadzonej 
przez WKO działalności promocyjnej i marketingowej; [2] umieszczenie logo WKO 
na oficjalnych strojach meczowych, na tylnej części koszulki, pod numerem – 
o powierzchni do 350 cm2 oraz na lewej nogawce spodenek – o powierzchni do 72 
cm2 – zgodnie z zasadami i wytycznymi Ekstraklasa SA; [3] emisję spotu wideo na 
monitorach LCD mieszczących się w biznes klubie oraz w punktach 
gastronomicznych na Stadionie. Łączny czas emisji spotu miał wynosić co najmniej 
10 minut podczas każdego meczu; [4] emisji spotu wideo na bandach 
elektronicznych podczas transmisji TV (bandy diodowe usytuowane będą w polu 
widzenia kamer stacji telewizyjnych). Łączny czas emisji spotu miał wynosić, co 
najmniej 10 (5) minut podczas każdego meczu; [5] dwukrotną ekspozycję logo WKO 

                                                      
105 Postępowanie nr ZP/ZWR/14/2016. 
106 Postępowanie nr ZP/WR/02/2014. 
107Postępowanie nr ZP/WR/02/2014. 
108 W terminie do siedmiu dniu kalendarzowych od dnia zakończenia negocjacji. 
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na koszulkach dzieci z eskorty wyprowadzającej piłkarzy na boisko; 
[6] umieszczenie na oficjalnej stronie Klubu (www.slaskwroclaw.pl) logo WKO 
z aktywnym linkiem. 

Świadczenia Klubu miały być prowadzone w trakcie zawodów – meczów piłki nożnej 
rozgrywanych z udziałem drużyny WKS Śląsk Wrocław w ramach rozgrywek 
prowadzonych przez Ekstraklasę SA i PZPN, w związku z tymi rozgrywkami oraz 
podczas innych wydarzeń sportowych i kulturalnych z udziałem Klubu w okresie od 
dnia 8 lipca 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r., tj. w rundzie jesiennej sezonu 
Ekstraklasy 2016/2017 oraz w okresie od dnia 13 maja 2017 roku do dnia 2 czerwca 
2017 r., tj. w rundzie finałowej sezonu Ekstraklasy 2016/2017.  

(dowody: akta kontroli str. 7495-7502, 7669-7674) 

Realizacja zadań potwierdzana była poprzez złożenie przez wykonawcę 
przewidzianych umową sprawozdań, potwierdzających wykonanie przedmiotu 
umowy, w tym m.in. były to: raport wizualny (zdjęcia) potwierdzający realizację 
świadczeń, raport z frekwencji na meczach, raport z oglądalności poszczególnych 
meczy oraz programów telewizyjnych, ekwiwalent reklamowy dla WKO ze 
świadczeń realizowanych przez Klub wyliczony przez zewnętrzną firmę 
specjalizującą się w prawach sponsoringowych.  

(dowody: akta kontroli str. 7503-7596, 7765-7774, 7803-7854) 

Niezależnie od powyższego Spółka poniosła także dodatkowe koszty w wysokości 
21,5109 tys. zł brutto związane z wykonaniem (przez trzech ekspertów zewnętrznych) 
analizy110 opłacalności sponsoringu dla marki TWG 2017 przez Klub. Postępowania 
o udzielenie tych zamówień publicznych przeprowadzono bez stosowania trybów 
określonych w ustawie P.z.p., ponieważ Spółka skorzystała ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 4 pkt 8 tej ustawy. Z dwoma ekspertami nie zawarto umów w formie 
pisemnej - wartość zamówienia była mniejsza niż 10,0 tys. zł netto.  

(dowody: akta kontroli str. 7473-7480, 7493-7494, 7763-7764) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:   

1) W przypadku wszystkich trzech postępowań, w tym dwóch, w wyniku których 
Spółka udzieliła zamówień publicznych w zakresie świadczeń promocyjnych 
i reklamowych związanych z promocją TWG 2017 przez Klub w rundzie jesiennej 
sezonu Ekstraklasy 2016/2017111, na łączną kwotę 1 291,5 tys. zł brutto nie 
wystąpiły przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, na które powołał się 
Zamawiający. Spółka w nieuprawniony sposób:  

− w przypadku postępowania nr ZP/WR/02/2014 powołała się na wystąpienie 
przesłanek wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy P.z.p., tj. 
związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 
przepisów; 

− w przypadku postępowań nr ZP/ZWR/14/2016 oraz nr ZP/ZWR/16/2017 
powołała się na wystąpienie przesłanek wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt 1 
lit. a) i b), tj. odpowiednio z przyczyn technicznych o obiektywnym 
charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających 
z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie 
alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest 
wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 

                                                      
109 Tj. odpowiednio w przypadku postępowania o nr: [1] ZP/WR/02/2014 była to kwota w wysokości 12 054,0 zł brutto; 
[2] ZP/ZWR/14/2016 – 5 904,0 zł oraz [3] ZP/ZWR/16/2017 - 3 567,0 zł.  
110 Z dnia 7 lipca 2014 r.; z dnia 7 lipca 2016 r. oraz 4 maja 2017 r. 
111 tj. W okresie od dnia 8 lipca 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. oraz w rundzie finałowej sezonu Ekstraklasy 2016/2017. 
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Tym samym Zamawiający naruszył przepis art. 10 ust. 1 oraz art. 7 ustawy P.z.p. 
przez niezastosowanie jednego z dwóch podstawowych trybów udzielania 
zamówień publicznych, tj. przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, 
a w konsekwencji nie dopełnił obowiązku zapewnienia zachowania zasad uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. W złożonych wyjaśnieniach 
Dyrektor ds. Finansów i Administracji stwierdził, że przesłanki wskazania Klubu, jako 
jedynego podmiotu zdolnego do wykonania przedmiotu zamówienia wynikały 
z faktu, że dla realizacji przyjętej przez Zamawiającego strategii marketingowej 
pozwalającej na dotarcie do kluczowej grupy docelowej, tj. mieszkańców Wrocławia 
(biorąc pod uwagę oparcie działań promocyjnych i komunikacyjnych o dyscypliny 
i aktywności sportowe). Mecze rozgrywane przez Klub miały zagwarantowaną 
transmisję telewizyjną oraz obecność we wszystkich programach sportowych, 
a zatem przyciągały największą liczbę kibiców spełniających warunki strategii 
marketingowej. W ocenie NIK we wskazanych wyżej przypadkach nie było 
przesłanek do zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawą zastosowania przesłanki 
z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy P.z.p. (przed nowelizacją) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 
lit a i b ustawy P.z.p (po nowelizacji) był szczególny charakter zamówienia 
powodujący, że może ono zostać zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę. 
Zamawiający nie wskazał na: prawa wyłączne wynikające z odrębnych przepisów 
oraz przyczyny techniczne tkwiące w specyfice przedmiotu zamówienia, które 
miałyby charakter obiektywny wymuszający realizację zamówienia tylko przez 
jednego wykonawcę.  

(dowody: akta kontroli str. 762-765, 7345, 7366, 7385, 7482, 7481-7482, 7597-7598, 7608, 7614, 7633-7635, 7675, 7859-
7861, 7864-7865, 7870-7871, 11895-11902, 11919-11920) 

2) Spółka nie wyegzekwowała właściwej realizacji nałożonych na Klub obowiązków 
wynikających z umowy z dnia 14 czerwca 2016 r. nr U/63/07/16. W toku kontroli 
ustalono, że Klub nie przedłożył trzech sprawozdań zawierających ekwiwalent 
reklamowy dla WKO ze świadczeń realizowanych przez Klub wyliczony przez 
zewnętrzną firmę specjalizującą się w prawach sponsoringowych stanowiących 
podstawę wystawienia faktur nr: [1] FV/16/00201 z dnia 23 sierpnia 2016 r. na kwotę 
153,7 tys. zł; [2] FV/16/0223 z dnia 20 września 2016 r. na kwotę 153,7 tys. zł; 
[3] FV/16/00257 z dnia 31 października 2016 r. na kwotę 153,7 tys. zł wymaganych 
zgodnie z postanowieniami §1 ust. 4 pkt 4 w związku z §5 ust. 5 umowy. 
Stosowanie do zapisów umowy przedłożenie tych sprawozdań i zatwierdzenie ich 
przez Spółkę było podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, a tym 
samym stanowiło warunek wypłaty wynagrodzenia. Ponadto w związku z brakiem 
przedłożenia sprawozdań, o których mowa powyżej, Spółka nie zastosowała 
postanowień wynikających z §5 ust. 5 umowy z dnia 14 czerwca 2016 r. zgodnie, 
z którymi w przypadku braku sprawozdania lub jego niekompletności uznaje się, że 
w zakresie objętym sprawozdaniem świadczenia wynikające z niniejszej umowy nie 
zostały przez Klub należycie wykonane i do czasu uzupełnienia sprawozdania 
wynagrodzenie Klubowi nie przysługuje. W toku kontroli ustalono, że Spółka 
wypłaciła w całości112 wynagrodzenie Klubowi, pomimo, że zamiast czterech 
sprawozdań zawierających ekwiwalent reklamowy dla WKO ze świadczeń 
realizowanych przez Klub (wyliczony przez zewnętrzną firmę specjalizującą się 
w prawach sponsoringowych), przedłożył on jedno sprawozdanie w dniu 7 marca 
2017r. Dyrektor Finansów i Administracji wyjaśnił, że Klub przedkładał sprawozdania 
do każdej wystawionej faktury, a Spółka wypłaciła całość wynagrodzenia Klubowi na 
podstawie przysłanych sprawozdań częściowych. 

                                                      
112 Wypłata wynagrodzenia w dniach: 14 lipca 2016 r. – 369,0 tys. zł; 9 września 2016 r. – 153,7 tys. zł; 6 października 2016 r. 
– 153,7 tys. zł; 8 listopada 2016 r. – 153,7 tys. zł oraz w dniu 20 grudnia 2016 r. – 153,7 tys. zł.  
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NIK wskazuje, że oprócz sprawozdań, na które powołał się w wyjaśnieniach 
Dyrektor ds. Finansów i Administracji113, Klub przed wystawieniem faktu VAT za 
świadczone usługi zobowiązany był również do każdorazowego przedkładania 
sprawozdań zawierających ekwiwalent reklamowy w wyżej wskazanym zakresie. 
Takie sprawozdanie zostało złożone przez Klub dopiero w dniu 7 marca 2017 r., tj. 
77 dni po zapłacie całości wynagrodzenia przewidzianego w umowie  

(dowody: akta kontroli str. 7503-7596; 7765-7774; 7803-7854; 7859-7861; 7864-7865; 7870-7871; 11895-11902) 

16. Zgodnie z punktem 2.6.5 umowy zawartej z IWGA w dniu 21 maja 2012 r., 
aneksem nr 2 zawartym w dniu 6 marca 2015 r. oraz późniejszymi uzgodnieniami 
Spółka została zobligowana do zawarcia umowy114 z Oficjalnym Nadawcą 
Narodowym (Host Broadcaster) w terminie do 15 listopada 2015 r.115  

(dowody: akta kontroli str. 73; 214; 9436-9461; 9570-9587; 10211-10213; 11440; 11446-11451) 

W dniu 9 grudnia 2014 r. powołano116 czteroosobowy Zespół ds. Wyboru 
Producenta Telewizyjnego, którego zadaniem było m.in.: „przygotowanie procedury 
wyboru oraz powołanie ekspertów w zakresie produkcji telewizyjnej, zamówień 
publicznych, prawnym celem merytorycznego wsparcia członków zespołu w trakcie 
realizacji powierzonych im zadań; przygotowanie i przeprowadzenie dialogu 
technicznego, ustalenie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału 
w postępowaniu na wybór producenta telewizyjnego, określenie właściwego trybu 
postepowania na wybór producenta telewizyjnego”.  

(dowody: akta kontroli str. 11233-11235) 

W dniu 9 grudnia 2014 r. Spółka opublikowała informację o dialogu technicznym 
w przedmiocie broadcastingu oraz produkcji medialnej na swojej stronie internetowej 
Spółki. Niezależnie od tego w tym samym dniu oraz w dniach: 15 grudnia 2014 r.; 
9; 12; 14; 15 i 20 stycznia 2015 r. skierowała (pocztą elektroniczną) do 13 
potencjalnych wykonawców zaproszenia do uczestnictwa w dialogu technicznym. 
Spośród zaproszonych wykonawców do rozmów przystąpiło sześć117 podmiotów. 
Cztery podmioty nie odpowiedziały na przesłane przez Spółkę zaproszenie, a trzy 
odmówiły udziału w dialogu technicznym. W wyniku prowadzonego dialogu 
technicznego ustalono, że optymalnym modelem przetargu będzie wybór 
producenta sygnału telewizyjnego oraz w ramach tej samej oferty nadawcy 
telewizyjnego. W toku rozmów ustalono, bowiem, że model poszukiwania samego 
producenta byłby niekorzystny, gdyż mógłby potencjalnie wykluczyć możliwość 
pozyskania krajowego nadawcy w późniejszym terminie.  

(dowody: akta kontroli str. 9885-10137; 11238-11281; 11306; 11317-11401)  

Na potrzeby przedmiotowego postępowania w dniu 12 marca 2015 r. sporządzona 
została opinia prawna w sprawie wyłączenia stosowania ustawy P.z.p. w oparciu 
o przedłożoną ekspertyzę118 z dnia 10 marca 2015 r. opracowaną przez powołanego 
do przedmiotowego postępowania eksperta. Zgodnie z treścią opinii zasadnym było 
(m.in. z powodu, że przedmiotem zaplanowanego zamówienia była usługa produkcji 
programów telewizyjnych przeznaczonych do emisji, a każdy z opisanych w ramach 

                                                      
113 Tj. raport wizualny (zdjęcia, nagrania video potwierdzające realizację świadczeń), raport z frekwencji na meczach, raport 
z oglądalności poszczególnych meczy oraz programów telewizyjnych.  
114 Pierwotny termin na podpisanie tej umowy wyznaczony został na dzień 30 września 2013 r.  
115 Pismem z dnia 29 października 2015 r. IWGA zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu na podsianie umowy do dnia 
15 listopada 2015 r.  
116 Uchwałą nr 22/2014 Zarządu Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie powołania Zespołu ds. Wyboru Producenta Telewizyjnego. 
117 Tj. [1] Plazamedia GmbH; [2] Telewizja Polska S.A.; [3] Sportfive International S.A.; [4] Telewizja Polsat Spółka zo.o. oraz 
[5] ATM System Spółka z o.o.; [6] Legardere Unlimited UK Limited.  
118 W ekspertyzie wskazano, że przedmiotem zamówienia była usługa produkcji programów telewizyjnych przeznaczonych do 
emisji na potrzeby Spółki. Część techniczna przedmiotu zamówienia określała minimalne wymogi produkcyjno-techniczne oraz 
ludzkie, które miały zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaną przez zamawiającego jakością. Każdy 
opisany element taki jak np. IBC był integralną częścią niezbędną do wyprodukowania i wyemitowania kontentu.  
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przedmiotu zamówienia elementów stanowił integralną część niezbędną do 
wyprodukowania i wyemitowania kontentu) zastosowanie wyłączenia na podstawie 
art. 4 pkt 3 lit. g ustawy P.z.p., ponieważ, w ocenie sporządzającego opinię, Spółka 
spełniła warunki w nim określone. W ekspertyzie i w opinii tej nie odniesiono się do 
art. 4 pkt 3 lit. h ustawy P.z.p. 

(dowody: akta kontroli str. 11236-11237) 

Do opisu przedmiotu zamówienia wykorzystano również opinie opracowane na 
zlecenie119 Spółki przez trzech ekspertów. W sporządzonej opinii z dnia 17 marca 
2015 r. wskazano, m.in.,że : rozpoznawalność marki TWG w Polsce jest bliska zeru. 
Na dzień dzisiejszy, w mojej ocenie, mało prawdopodobne jest zainteresowanie, 
liczącego się polskiego nadawcy telewizyjnego, emisją TWG 2017. Potencjalny 
nadawca nie ma żadnej gwarancji, że rozpoznawalność brandu zwiększy się 
do 2017 r. na tyle, by podjąć ryzyko emisji TWG. Wykluczam, więc możliwość, by 
jakiś nadawca telewizyjny chciał, w tym momencie zapłacić za prawa do transmisji 
TWG. Istnieje, więc duże ryzyko, że polscy nadawcy telewizyjni chcieliby wysokich 
opłat od Spółki za emisję TWG, jeśli zdecydowaliby się na nią w ogóle. 

(dowody: akta kontroli str. 11291-11305; 11307-11314; 11455; 11631-11667; 11668-11686; 11687-11700) 

Oszacowania wartości zamówienia dokonano w dniu 30 marca 2015 r. na podstawie 
dokumentacji przygotowanej przez ekspertów, tj.: [1] TWG 2017. Koncepcja 
przekazu medialnego przygotowanego przez UFA Sports Spółka z o.o. oraz 
[2] Estymacja/szacunkowe koszty projektu TWG 2017 Wrocław przygotowanego 
przez eksperta z którym Spółka zawarła umowę. Zgodnie z szacunkowym kosztem 
wypracowanym przez pierwszy podmiot całkowita wartość zamówienia wynosiła 
3 485 000,0 euro (netto), co przy kursie sprzedaży euro według stanu na dzień 30 
marca 2015 r. wynosiło 14 417 445,0 zł (netto). Kwota obejmowała m.in. koszty 
takie jak m.in: [1] wyposażenie techniczne transmisji zewnętrznej (sześć wozów 
transmisyjnych, personel techniczny do rozłożenia, obsługi i złożenia sprzętu, sześć 
ekip filmowych); [2] personel twórczy transmisji zewnętrznej (sześciu reżyserów 
i mikserów wizji, 12 operatorów „slow motion”, 42 operatorów kamer); 
[3] wyposażenie techniczne IBC (serwer medialny, w tym serwer do postprodukcji 
i odtwarzania, centrum operacji technicznych, 10 stanowisk/kabin 
postprodukcyjnych); [4] personel IBC (czterech reżyserów strumienia światowego 
i dwóch unilaternego, reżyser techniczny i kilkoro inżynierów i operatorów); 
[5] kontrybucja i dystrybucja sygnału (sześć wozów satelitarnych przy obiektach, 
urządzenia do przekazu i odbioru w IBC, segment satelitarny dla Europy i na BT 
Tower oraz dla obu Ameryk); [6] logistyka (noclegi na 2000 nocy, catering dla 
personleu); [7] Inne koszty (dodatkowe koszty techniczne ceremonii otwarcia 
i zamknięcia, taśmy do nagrań, zasilanie techniczne i zapasowe); [8] 10% 
nieplanowane koszty. Szacunkowy koszt zamówienia obliczony przez drugiego 
eksperta wynosił 12 650 000,0 zł (netto) i obejmował koszty takie jak m.in: 
[1] mobilne środki produkcji (wozy transmisyjne, dodatkowe tory kamerowe, 
reżyserki przenośne); [2] ekipa techniczna (inżynierowie wizji, dźwięku, asystenci 
techniczni, inżynierowie poziomów wizji, kierownicy produkcji, techniczni); [3] inny 
sprzęt/dodatkowy (ruchome środki – krany, jazdy, głowice); [4] produkcja ENG 
(kamera, zestaw audio, podgląd kamery, światło reporterskie, operator kamery, 
asystent kamery); [5] TWG Plaza/środki (mobilne środki transmisji, obsługa 
techniczna, ruchome środki produkcji, zasilanie, trzon merytoryczny); [6] trzon 
merytoryczny/kreatywny (reżyserzy/wydawcy, operatorzy kamer, realizatorzy wizji 

                                                      
119 Ekspertów powołano na podstawie umów nr: [1] U/09/02/15 z dnia 9 stycznia 2015 r. za wynagrodzeniem w wysokości 
67 650,0 zł (brutto); [2] 05/03/15 z dnia 9 stycznia 2015 r. - 40 308,79 zł (brutto) oraz [3] 04/03/15 z dnia 13 marca 2015 r. - 
10 000,0 zł (netto). Wszystkie umowy zostały zawarte bez stosowania trybów określonych w ustawie P.z.p. na podstawie  art. 
4 pkt 8 tej ustawy. 
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i dźwięku); [7] Ogólne elementy techniczne IBC (MCR, TOC, stanowiska 
montażowe, edycja grafiki – sprzęt, VO (kabina), monitory, monitor wall, serwery 
wymiany danych, klimatyzacja, komunikacja); [8] ekipa IBC (booking, operatorzy 
sprzętu, helpdesk, producenci wykonawczy, kierownicy produkcji, asystenci 
produkcji, ekipa IT, redaktorzy serwisu, loggerzy, koordynator grafiki); [9] środki 
techniczne z obsługą (stacje SNG (SNG Farma), pojemności satelitarne, 
komunikacja, helpdesk, infrastruktura teleinformatyczna, koordynacja, dystrybucja 
kontentu mobilnego); [10] akomodacja i logistyka (dokumentacje, projekty, 
niezbędne dokumenty przygotowania projektu, wyżywienie, logistyka i transport, 
hotele, sprzątanie); [11] dodatkowe koszty projektowe (ceremonie otwarcia 
i zamknięcia, nośniki magnetyczne do zapisu danych, elementy design i materiały 
promocyjne, ubezpieczenie projektu).  

Jako wartość całego zamówienia przyjęto średnią z ww. kwot, tj. szacunkową 
wartość zamówienia ustalono na poziomie 13 533 722,5 zł (netto) i 16 646 478,68 zł 
(brutto). 

(dowody: akta kontroli str. 11217-11226) 

W dniu 30 marca 2015 r. uchwałą120 nr 2/15 Wspólników Spółki, Zarząd Spółki 
otrzymał zgodę na podjęcie działań zmierzających do zaciągnięcia zobowiązania 
o wartości przekraczającej jednorazowo 2 000 000,0 zł, polegającego na zawarciu 
umowy z producentem telewizyjnym w celu wyprodukowania sygnału telewizyjnego. 
Wniosek Zarządu Spółki w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała121 także Rada 
Nadzorcza. 

(dowody: akta kontroli str. 11215) 

W dniu 31 marca 2015 r. Spółka opublikowała122 na stronie internetowej Spółki 
postępowanie123 pn. Produkcja telewizyjna i transmisja krajowa Igrzysk TWG 2017” 
wraz z procedurą124 i załącznikami. Postępowanie prowadzone było w trybie 
pozaustawowym na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 4 pkt 3 lit. g i h ustawy 
P.z.p.125. 

                                                      
120 W sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zaciągnięcia przez Zarząd spółki Wrocławski Komitet 
Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo 
2 000 000,0 zł. 
121 Patrz uchwała nr 4/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. 
122Patrz: http://bip.theworldgames2017.com/index.php/articles/category-list/24-przetargi-zamowienia-2015/postepowania-
zamkniete-2015/55-produkcja-telewizyjna-i-transmisja-krajowa-igrzysk-the-world-games-2017 [dostęp w dniu 21 czerwca 
2018 r.].  
123 Nr Z/63/2015. 
124 Procedura udzielenia zamówienia, w której wskazano m.in., że przedmiot zamówienia obejmował wyprodukowanie 
materiałów programowych TWG oraz emisję materiałów programowych (…). 
125 począwszy od 2014 r. w związku z wynikami audytu Komisji Europejskiej jednego z programów operacyjnych, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju125 czy też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej125 wskazywały, aby do czasu wyjaśnienia 
różnic w zakresie kwestii interpretacyjnych, w przypadku zlecania usług dotyczących nabywania, opracowania, produkcji lub 
koprodukcji materiałów programowych stosować tryby konkurencyjne, zdefiniowane w ustawie P.z.p.  
Audytorzy Komisji Europejskiej dokonali, bowiem ustalenia kwestionującego prawidłową implementację do polskiego porządku 
prawnego przepisu art.16 lit. b Dyrektywy 2004/18111 VE. Artykuł ten dotyczył wyłączenia szczególnego w zakresie umów, 
których przedmiotem było nabycie, opracowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych do transmisji przez 
nadawców, który to do polskiego porządku prawnego został zaimplementowany artykułem 4 pkt 3 lit. g ustawy P.z.p. Zgodnie 
z przyjętym przez audytorów Komisji podejściem, zwolnieni z obowiązku stosowania dyrektywy na podstawie art. 16 lit. b byli 
wyłącznie nadawcy. Taka interpretacja stała natomiast w sprzeczności z wykładnią przepisu art 4 pkt 3 lit. g ustawy P.z.p., 
która stosowana była przez zamawiających.Przedmiotem zamówienia były m.in. [1] standard sygnału video – 1080 50i 
(1920x1080 50 Hz) z kodowaniem kolorów w jakości 4:2:2., zgodnie ze standardem/normą EBU; [2] standard produkcji audio-
stereo 48kHz 24bit zgodny z normą EBU R-128; [3] każdorazowo operator dźwięku ENG musiał być wyposażony w zasilany 
bateryjnie mikser dźwiękowy (min. trzy kanały) jeden mikrofon o charakterystyce hiperkardioidalnej zamontowany na tyczce, 
jeden mikroport bezprzewodowy z mikrofonem typu Lavalier z odbiornikiem bezprzewodowym oraz mikrofon bezprzewodowy 
typu handheld z odbiornikiem bezprzewodowym; [4] zasilanie: producent sygnału telewizyjnego – wykonawca zapewniał 
zasilanie swoich urządzeń technologicznych niezbędnych do produkcji sygnału oraz urządzeń i systemów towarzyszących. 
System zasilania miał być tak przygotowany by zapewniał bezprzerwowe poprawne działanie przez cały okres produkcji; 
[5] wykonawca był zobligowany do wyprodukowania sygnału międzynarodowego zawierającego angielski komentarz. 
Zamawiający zapewniał m.in. dwóch komentatorów. Koszty związane z przygotowaniem technicznym stanowisk po stronie 
wykonawcy. Koszty osobowe po stronie zamawiającego. Komentarz międzynarodowy zlokalizowany w IBC; [6] wykonawca był 
zobowiązany do ścisłej współpracy i przyjęcia systemów graficznych, pomiarowych, wynikowych czy systemu analiz od firmy 
zewnętrznej oddelegowanej do obsługi imprezy; [7] wykonawca był zobligowany do załączenia oferty szczegółowego 
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W sformułowanych w procedurze udzielenia zamówienia warunkach 
opublikowanych na stronie internetowej nie odniesiono się do założeń koncepcji 
medialnej. Po złożeniu oferty przez wykonawcę, a przed złożeniem oferty 
ostatecznej zostały podjęte przez Spółkę działania mające na celu uwzględnienie 
tego dokumentu w treści umowy. Tymczasem w trakcie negocjacji dotyczących 
ostatecznej wersji umowy wykonawca wskazał, m.in. „że załączenie w §2 pkt 1 ppkt 
6 koncepcji medialnej, jako załącznika i odnoszenie się do niej jest nieakceptowalne 
przez nas. Podczas spotkań i ustaleń nie dyskutowaliśmy takiego dokumentu. 
Zawiera on większy rozmach realizacyjny stosowany przez broadcastera niż opis 
przedmiotu zamówienia i zobligowanie do użycia dużo większej ilości środków 
produkcyjnych, których nie było w opisie przedmiotu zamówienia i nie zostały ujęte 
w ofercie wykonawcy”.  
(dowody: akta kontroli str. 10600-10612; 11118-11119;11120-11214) 

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 4 maja 2015 r. do godz. 12. 
Zamawiający oczekiwał złożenia ofert w dwóch wariantach: w wersji minimum 
i w wersji optimum. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się 
następującymi kryteriami i ich wagą: [1] cena brutto – waga - 60%; [2] deklaracja 
programowa według założeń opisu przedmiotu zamówienia (Telewizja) – waga – 
25%; [3] deklaracja programowa według założeń opz (platforma internetowa) – 
waga 5%; [4] plan produkcji materiałów programowych i deklaracja programowa 
materiałów oprawowych budujących wizerunek TWG2017 – 10%. Do negocjacji miał 
zostać zaproszony wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą. 
Po przeprowadzeniu negocjacji wykonawca miał zostać wezwany do złożenia oferty 
ostatecznej.  

(dowody: akta troli str. 11120-11214) 

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Przewodnicząca Zespołu ds. Wyboru Producenta 
Telewizyjnego w korespondencji wewnętrznej kierowanej do Wiceprezesa Spółki 
oraz pozostałych członków zespołu, wskazała, że kilka kwestii związanych z ww. 
postępowaniem wymaga wyjaśnienia, tj. m.in.: [1] brak odniesienia się w zapisach 
dokumentacji postępowania do koncepcji medialnej; [2] zbyt niska wysokość polisy; 
[3] zabezpieczenie 10% - za niskie w stosunku do ewentualnych strat, jakie Spółka 
mogła ponieść; [4] plan produkcji w wersji minimum i optimum – opis 
niewystarczający; [5] materiały budujące wizerunek – brak określenia oczekiwanego 
okresu emisji (np. na pół roku, na rok, przed imprezą); [6] kryteria oceny – dlaczego 
wprowadzono oglądalność w Internecie tylko z lutego 2015 r.; [7] dopuszczalność 
transmisji na kanałach płatnych – jaka część. Radca prawny wskazał natomiast, że: 
[1] polisa – faktycznie wysokość ubezpieczenia OC była za niska; 

                                                                                                                                       
schematu wraz z opisem wybranej przez siebie koncepcji technologicznej dystrybucji przesyłu; [8] Plan Transmisji - 
wykonawca miał przygotować w ścisłej współpracy z organizatorem plan przekazu (czy też porządek emisji) dla 
poszczególnych dyscyplin i transmisji. W zależności od charakteru dyscypliny, transmisja zawsze miała się zaczynać na trzy 
lub pięć minut przed czasem rozpoczęcia (ang. „kick of time”; „KOT”) zawodów czy występów. Porządek emisji dla wszystkich 
zawodów zespołowych: KOT – 5:00 Sekwencja IWGA na wejście; KOT – 4:30 Ujęcie „beauty” obiektu (z zewnątrz i od 
wewnątrz); KOT – 4:15 Tytuł wydarzenia/meczu; KOT – 4:00 Hymn obydwu drużyn; KOT – 2 Przedstawienie sędziów, lista 
zawodników i ich „team huddle” – naradę przed meczem; 0:00 Początek rozgrywki. W przypadku przerwy w połowie rozgrywki 
przekaz międzynarodowy jest kontynuowany, pomiędzy dwoma minutami po gwizdku na połowę rozgrywki i dwoma minutami 
przed początkiem dalszej jej części realizowany miał być w trybie „beauty”. Na koniec meczu przekaz przez kolejne dwie i pół 
minuty śledzić miał zespoły, pokazywać emocje i przechodzić w tryb „beauty”, aby pokazać statystki meczu. Sekwencja IWGA 
na wyjście zakończy transmisję. Każdy serwis z przeglądem najważniejszych wydarzeń miał trwać od 30 do 50 minut. 
Elementy każdego dziennego wydania miały być tożsame, tak, aby widzowie mieli coś w rodzaju stałego bloku programowego, 
który zapadnie im w pamięć. Elementy każdego wydania miały być omawiane i ustalane wspólnie z IWGA, Spółką oraz 
oficjalnym nadawcą odpowiednio wcześniej przed początkiem imprezy (ok. trzy miesiące). Porządek emisji miał być 
wypracowany wspólnie z organizatorem. Codzienny serwis z przeglądem najważniejszych wydarzeń miał być wyświetlany 
i transmitowany przez satelitę na koniec każdego dnia – po zakończeniu konkurencji. Wykonawca był zobligowany do 
zrealizowania telewizyjnie ceremonii medalowych po zakończeniu zawodów na terenie areny sportowej danego sportu – przy 
użyciu środków produkcji, którymi miał realizować daną konkurencję sportową. 
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[2] zabezpieczenie 10% - wartość zabezpieczenia wynikała z przepisów ustawy 
P.z.p. (maksymalna).  

(dowody: akta kontroli str. 11115-11119) 

Spółka otrzymała pytania do Procedury udzielenia zamówienia, na które 
odpowiedziała w dniach 24 oraz 30 kwietnia 2015 r. 126 Ostatecznie Spółka dokonała 
zmiany treści Procedury udzielenia zamówienia, i tak np. w Rozdziale II Procedury 
pn. „Informacje - czynności formalne” dodano nowy punkt o numeracji porządkowej 
„21” - o brzmieniu: „(...) Zamawiający udostępnia na wniosek Wykonawcy dokument 
roboczy stanowiący Koncepcję Medialną, na podstawie, której przygotowywał 
założenia merytoryczne do niniejszej Procedury”, a także w zakresie polisy OC – tj. 
w Rozdziale VI Procedury pn. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełnienia tych warunków (składanie oferty wstępnej)” w pkt. 1 
ppkt. 5 – skreśleniu uległ zapis: „(...) na sumę nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN 
(słownie: jeden milion złotych) (...)”. W miejsce skreślonego zapisu wprowadzono 
nowy zapis o brzmieniu„(...) na sumę nie mniejszą niż 8.000.000,00 PLN (słownie: 
osiem milionów złotych) (...)”.  

(dowody: akta kontroli str. 11032-11114)  

W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie wpłynęła jedna oferta na kwotę 
15 369 591,34 zł netto (18 904 597,35 zł brutto) – wersja minimum oraz 
17 017 151,34 zł netto (20 931 096,15 zł brutto) – wersja optimum złożona przez 
ATM System Spółka z o.o. Podmiot ten w swojej ofercie w załączniku nr 8 do 
Procedury, tj. w pkt 5 tabeli Wykaz osób – wskazał także Telewizję Polsat 
z adnotacją o następującej treści: ATM System Spółka z o.o. zajmuje się głównie 
techniczną stroną produkcji, dlatego jeśli chodzi o doświadczenie merytoryczne 
i kreatywne to naszym wsparciem będzie w dużym stopniu nasz podwykonawca – 
Telewizja Polsat. 

(dowody: akta kontroli str. 10812-10813; 10844-10847; 10972-11031) 

Spółka dokonała weryfikacji złożonej oferty. Zwrócono m.in. uwagę na 
występowanie Telewizji Polsat Spółka z o.o. W korespondencji wewnętrznej127 jeden 
z członków zespołu wskazał, że np. „oprócz krótkiego oświadczenia na ostatniej 
stronie (nr 62), które mówi o tym, że Polsat będzie podwykonawcą ATM System 
brak innego potwierdzenia na współpracę z tą TV np. w zakresie emisji 
na zadeklarowanych kanałach. Czy nie powinniśmy mieć bardziej klarownego 
poświadczenia współpracy? Czy wykonawca może mieć podwykonawców?” Na 
występowanie tego podmiotu wskazał także jeden z ekspertów, gdzie 
w korespondencji wewnętrznej128 wskazał m.in., że „jak wynika z treści dokumentu 
firma ATM będzie posiłkować się również fachowcami z Polsatu”. Wyjaśnienia 

                                                      
126 Zadano m.in. pytania w zakresie: [1] zabezpieczenie należytego wykonania umowy vs wadium vs zaliczka czy Zamawiający 
zachowa wadium wykonawcy jako część zabezpieczenia należytego Wykonania umowy? Jak ma się do tego obowiązek 
wpłacenia przez wykonawcę zabezpieczenia w wysokości 10% kontraktu oraz zaliczka Zamawiającego w wysokości 20% 
brutto; [2] dlaczego Zamawiający wymaga dokładnego wyszczególnienia kwot realizacji transmisji za każdą z dyscyplin; 
[3] W punkcie: "Zamawiający oczekuje merytorycznej i technicznej, jakości materiałów odpowiednich dla rangi imprezy 
i międzynarodowego przekazu. Oferent powinien przeanalizować dotychczasowe transmisje z dyscyplin, jakie pojawią się na 
TWG 2017, realizowanych na poziomie międzynarodowym i zapewnić minimum podobny standard zapewniając akceptację 
planów realizacji przez zamawiającego. Ponieważ technologie i sprzęty, jak kamery specjalne, do przekazu zawartości wideo 
zmieniają się obecnie bardzo dynamicznie, oferent powinien uwzględniać rozwój technologii i zakładać rezerwę środków na to 
by produkcja telewizyjna w 2017 roku była na najwyższym poziomie w zgodzie ze standardem, jaki będzie wtedy wiodący dla 
dyscyplin sportowych TWG." W jaki sposób Wykonawca ma zakładać rezerwę na nowe technologie i jakość przekazu skoro 
będzie oceniany wariant minimum (nie zapewnia realizacji na światowym poziomie) a wariant optimum nie uwzględnia dziś już 
stosowanych standardów w realizacji zawodów sportowych z dużym wykorzystaniem kamer POV? [4] „Zasilanie: Producent 
sygnału telewizyjnego wykonawca zapewnia zasilanie swoich urządzeń technologicznych niezbędnych do produkcji sygnału 
oraz urządzeń i systemów towarzyszących”. Co zamawiający rozumie przez urządzenia i systemy towarzyszące? [5] Mowa 
jest o emisji w radiu. Materiały nie zawierają wskazówek/wymagań dot. emisji radiowej. Dodatkowo czy dla emisji radiowej 
należy przewidzieć dodatkowych komentatorów (z uwagi na specyfikę audycji radiowej, tj. audycji bez obrazu)? 
127 Tj. e- mail z dnia 4 maja 2015 r.  
128 Email z dnia 11 maja 2015 r.  
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udzielane przez oferenta129 dotyczyły także innych kwestii takich, jak m.in.: koszty, 
w tym koszty produkcji i emisji, koszty związane z akomodacją i logistyką, lokalizacji 
IBC wraz z opisem, koszty pakietu wizerunkowego, koncepcja medialna.  

(dowody: akta kontroli str. 10237-10514; 10713-10758; 10801-10811; 10814-10843; 10847-10871; 
10874-10909) 

W dniu 2 września 2015 r. w efekcie przeprowadzonych na etapie negocjacji 
wzajemnych uzgodnień oferent złożył ostateczną ofertę, obejmującą m.in.: wycenę 
kosztów – oferta minimum przedstawiającą koszty związane z wykonaniem usług 
zdefiniowanych przez Spółkę jako pakiet usług gwarantowanych, niezbędnych do 
realizacji zobowiązań wynikających z umowy z IWGA wraz z emisją materiału na 
antenie krajowej oraz pakiet wizerunkowy (tj. deklarację programową materiałów 
oprawowych budujących wizerunek TWG 2017), na łączną kwotę netto 
14 411 111,77 zł)130, w tym koszt pakietu wizerunkowego na kwotę 2 232 500,0 zł 
(netto). Po weryfikacji oferty ostatecznej Zespół ds. Wyboru Producenta 
Telewizyjnego wskazał, że cena zakupu pakietu wizerunkowego o wartości 
2 232 500,0 zł (netto), który to pakiet zawierał świadczenia promocyjno-reklamowe 
mające na celu kreację pozytywnego wizerunku miasta gospodarza Igrzysk TWG 
2017, służące pozyskaniu sponsorów poprzez świadczenia telewizyjne 
zapewniające dotarcie do maksymalnej liczby widzów, nie jest elementem 
obowiązkowym oferty oraz nie wynika wprost ze zobowiązań umowy z IWGA. 
Zespół zarekomendował uwzględnienie tego elementu w umowie jako opcji do 
ewentualnego zamówienia. Jednocześnie, w związku z wyłączeniem kosztów 
realizacji pakietu wizerunkowego z zakresu oferty minimum (usług gwarantowanych 
do realizacji) wykonawca określił termin 31 listopada 2015 r. jako datę 
obowiązywania oferty na jego zakup. W trakcie ostatecznych negocjacji, strony 
wypracowały projekt umowy, zgodnie, z którą Spółka zleciła wykonawcy 
świadczenie usług zdefiniowanych w ofercie minimum. Za realizację tych usług 
wykonawcy miało przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 12 178 611,77 zł 
(netto) oraz 14 979 692,48 zł (brutto). Jednocześnie wszystkie świadczenia 
dodatkowe nie wchodzące w wyżej zdefiniowany zakres zostały ujęte w załączniku 
nr 4 do umowy, jako opcje, które zamawiający mógł, ale nie musiał u wykonawcy 
zamówić. W związku z powyższym maksymalna wartość zobowiązania z tytułu 
wykonania umowy obejmująca cenę ryczałtową oraz wartość wszystkich możliwych 
do zamówienia opcji wynosiła netto 16 092 234,77 zł (netto) oraz 19 793 448,77 zł 
(brutto).  

(dowody: akta kontroli str. 9687-9697; 10515-10713; 10763-10764) 

W dniu 15 wrześniu 2015 r. Prezydent IWGA zwrócił się do Wiceprezydenta 
Wrocławia z propozycją rozważenia alternatywnej oferty innego producenta 
telewizyjnego131. Wiceprezydent Wrocławia pismem z dnia 23 września 2015 r. 
zgodził się na przesłanie oferty tego producenta, którą to IWGA przesłała wraz 
z pismem z dnia 28 września 2015 r. Oferta tego podmiotu opiewała na kwotę 
3 500 000,0 euro132. W związku z tym  IWGA jednocześnie zwróciła się z prośbą 
o wydłużenie (do dnia 31 października 2015 r.) terminu na podpisanie umowy z ATM 
System Spółka z o.o., Prezydent Wrocławia133 wyraził zgodę na przesunięcie 
terminu. Z dokumentacji dotyczącej tego postępowania wynika m.in., że brak 
zawarcia umowy z wykonawcą wskazanym przez IWGA był spowodowany stopniem 

                                                      
129 Pisemnie m.in. w dniach 18 maja 2015 r.; 29 maja 2015 r.; 19 czerwca 2015 r.; 30 czerwca 2015 r. oraz 17 lipca 2015 r. 
w odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia oferty, jak i poczynionych na spotkaniach z oferentem w dniach 21 maja 2015 r.; 16 
czerwca 2015 r.; 15 lipca 2017 r.; 27 lipca 2015 r., 
130 Tj. mniej o 958 479,57 zł w stosunku do złożonej w dniu 4 maja 2015 r. oferty.  
131 Firma specjalizująca się w produkcji telewizyjnej wydarzeń sportowych.  
132 Oferta dotyczyła wyłącznie produkcji materiałów programowych.  
133 W wewnętrznej korespondencji elektronicznej z dnia 2 października 2015 r.  
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zaawansowania postępowania prowadzonego przez WKO, a także brakiem 
zagwarantowania relacji z Igrzysk na poziomie krajowym. 

(dowody: akta kontroli str. 9436-9463; 11453) 

Ostatecznie w dniu 20 listopada 2015 r. Spółka podpisała umowę nr U/99/12/2015 
z ATM System sp. z o.o., której przedmiotem była produkcja materiałów 
programowych z TWG 2017 oraz emisja materiałów programowych zgodnie z ofertą 
ostateczną wykonawcy z dnia 2 września 2015 r. Tytułem wykonania przedmiotu 
umowy w zakresie minimalnym, wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 
brutto 14 979 692,48 zł, w tym 12 178 611,77 zł (netto). Natomiast w zakresie 
maksymalnym, za  wykonanie przedmiotu umowy strony uzgodniły wynagrodzenie 
w wysokości 19 793 448,77 zł (brutto). Rzeczywiste wynagrodzenie przysługujące 
wykonawcy miało zostać ustalone na podstawie faktycznie zrealizowanego zakresu 
przedmiotu umowy w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe. W załączniku nr 4 do 
przedmiotowej umowy określono natomiast opcje dodatkowe, takie jak: [1] pakiet 
wizerunkowy; [2] produkcja telewizyjna wybranych imprez testowych; [3] komentarz 
w języku angielskim (dwóch komentatorów) w zakresie wybranych przez 
zamawiającego dyscyplin sportowych; [4] kamery pov (drony); [5] kamera na 
SkyTower; [6] inne świadczenia wykraczające poza opcję „minimum” w ofercie 
ostatecznej wykonawcy, ale zawarte w załączniku nr 2 do umowy (w części pn. 
„wersja optimum”).  

(dowody: akta kontroli str. 9226-9235; 9617-9817) 

W ww. umowie z dnia 20 listopada 2015 r. nie zdefiniowano emitenta materiałów 
programowych na rynku krajowym. Jedynie w załączniku do tej umowy (tj. oferty) 
w zestawieniu pod nazwą „Produkcja materiałów programowych i emisja materiałów 
programowych” wykazano Polsat, Polsat Sport i Polsat Sport News.   

(dowody: akta kontroli str. 9226-9235; 9617-9817) 

Umowa była czterokrotnie aneksowana tj.: [1] w dniu 15 kwietnia 2016 r., strony 
postanowiły o rozszerzeniu przedmiotu umowy o pakiet wizerunkowy; [2] w dniu 10 
lipca 2017 r., kiedy to zdefiniowano Telewizję Polsat Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, jako Emitenta oraz wprowadzono nowy podmiot ISB134.Jednocześnie 
rozszerzono zakres przedmiotowy umowy o zorganizowanie studia TWG 2017, 
uprawniono wykonawcę i Emitenta do sprzedaży czasu antenowego i emisji reklam 
przy materiałach programowych oraz w trakcie przerw w materiałach 
programowych, jak również przy materiałach bezpośrednio powiązanych z TWG 
2017 oraz w trakcie przerw w materiałach bezpośrednio powiązanych z TWG 2017. 
Uprawniono również wykonawcę i Emitenta do sprzedaży czasu antenowego i emisji 
wskazań sponsorskich innych niż partnerzy i sponsorzy zamawiającego przy 
materiałach programowych oraz przy materiałach bezpośrednio powiązanych 
z TWG 2017. Wprowadzono także zapisy w zakresie wykonania umowy przez 
wykonawcę przy współpracy z Emitentem, tj. w szczególności wykonawca za 
pośrednictwem Emitenta miał przeprowadzić emisję materiałów programowych 
i materiałów programowych ISB z TWG 2017 w ilości co najmniej 200 godzin 
włącznie, w tym przekazu z Ceremonii Otwarcia oraz rozgrywanych zawodów. 
Wprowadzone aneksem zmiany nie miały wpływu na minimalne wynagrodzenie 
wykonawcy; [3] w dniu 1 września 2017 r., strony stwierdziły, że przyjęte 
rozwiązania techniczne w zakresie środków produkcji nie były wystarczające do 
zapewnienia należytej jakości przekazu telewizyjnego i wykonanie umowy przy ich 
zastosowaniu mogło skutkować wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 
Wprowadzono, więc możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych 

                                                      
134 Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 1 aneksu.  
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i technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiany 
wprowadzone niniejszym aneksem miały wpływ na wysokość wynagrodzenia, tj. 
zwiększono wynagrodzenie w zakresie minimalnym do kwoty brutto 15 137 070,98 
zł, tj. o 157 378,50 zł, w tym netto 12 306 561,77 zł (zwiększenie o 127 950 zł netto); 
[4] w dniu 12 lipca 2017 r., kiedy to wprowadzono do umowy Telewizję Echo 24 
Spółka z o.o.  

(dowody: akta kontroli str. 9421-9422; 9471-9488; 9501-9563; 9819-9851; 11901-11902) 

W dniu 15 lipca 2016 r. na prośbę IWGA odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
IWGA, ISB i ATM w sprawie produkcji telewizyjnej. Celem spotkania było 
wypracowanie planu działań rozszerzającego zakres produkcji telewizyjnej z Igrzysk 
oraz zapewniającego integrację ISB w tym procesie, jak również zapewnienie 
dostępności transmisji na wszystkich rynkach międzynarodowych. W związku 
z nawiązaniem przez IWGA współpracy Spółki z ISB, Zarząd IWGA przedstawił 
Spółce oczekiwanie włączenia tego podmiotu do działań związanych 
z przygotowaniem produkcji telewizyjnej z TWG 2017, jako oficjalnego 
partnera/Broadcastera Igrzysk odpowiedzialnego za dystrybucję przekazu TV na 
rynkach międzynarodowych. Przedstawiciele IWGA poinformowali również 
o będących wynikiem nawiązania współpracy z ISB planach prowadzenia w trakcie 
TWG 2017 całodobowej transmisji lub retransmisji na World Games Chanel. 
W związku z powyższymi planami przedstawiona została propozycja rozszerzenia 
dotychczas określonego zakresu produkcji telewizyjnej z Igrzysk wynikającego 
z umowy zawartej pomiędzy Spółką, a ATM System Spółka z o.o. Wszelkie koszty 
wynikające z rozszerzenia produkcji miały być ponoszone przez IWGA. Nowy plan 
miał obejmować produkcję ok.30 godzin materiału z każdego dnia Igrzysk, w tym 
prawie wszystkich finałów i półfinałów, aby zapewnić materiał dla World Games 
Chanel do emisji 24 godziny na dobę.  

(dowody: akta kontroli str. 9236-9238) 

Z protokołów zdawczo-odbiorczych, wynika, że ATM System sp. z o.o. 
wyprodukował i wyemitował materiały programowe TWG 2017 na antenach telewizji 
Polsat w ilości nie mniejszej niż 200 godzin wraz z ceremonią otwarcia i zamknięcia, 
a także dostarczył sprzęt umożliwiający produkcję materiałów programowych 
zgodnie ze standardem przewidzianym w umowie. Materiały programowe (w liczbie 
ponad 538 godzin i 28 minut) transmitowane były na antenach Polsat, Polsat Sport, 
Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Super Polsat, Polsat Sport Fight. 
Dodatkowo, na antenach telewizyjnych obecne było także studio telewizyjne 
stanowiące łącznik pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami i etapami rozgrywek. 
Wykonawca zrealizował także pakiet wizerunkowy, tj. materiały redakcyjne, mini 
audycje, zwiastuny, podziękowania. Wyprodukował także sygnał międzynarodowy, 
zarezerwował transponder na satelicie i umieścił przekaz zgodnie z warunkami 
ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia. Przygotował i prowadził centrum IBC. 
Telewizja Echo 24 wyemitowała na swojej antenie otrzymane (od ATM System sp. 
z o.o.) materiały programowe w liczbie ponad 77 godzin. 

ATM System sp. z o.o. otrzymała również od ISB wyprodukowany materiał 
programowy TWG w ilości ponad 260 godzin135. 

(dowody: akta kontroli str. 544, 9239-9420, 9517-9518) 

Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 18 070 067,48 zł. Jak 
wyjaśniono Emisja materiałów programowych była darmowa. Z dokumentacji 

                                                      
135 […]*. 
* - Wyłączono informacje ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.). 
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księgowej wynika, że Spółka nie dokonywała zapłaty za emisję materiałów 
programowych.  

(dowody: akta kontroli str. 5975-5977, 6046, 11901, 11923, 11940, 11979-12001) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

1) Spółka zawarła umowę z dnia 20 listopada 2015 r. z ATM System Spółka z o.o. 
z wyłączeniem stosowania ustawy P.z.p (art. 4 pkt 3 lit. g), co było zgodne z opinią 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w myśl której wskazane wyłączenie miało 
zastosowanie wobec wszystkich kategorii zamawiających pod warunkiem, że 
materiały programowe były przeznaczone do emisji za pośrednictwem podmiotów 
uprawnionych do ich nadawania. W praktyce oznaczało to, że warunkiem 
niezbędnym, uprawniającym do skorzystania z tego wyłączenia, było dokonanie 
emisji w radio, telewizji lub Internecie nabytego, przygotowanego, 
wyprodukowanego lub przygotowanego w koprodukcji materiału programowego136. 
NIK zauważa jednak, że począwszy od 2014 r. w związku z wynikami audytu 
Komisji Europejskiej jednego z programów operacyjnych, Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju137 czy też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej138 
wskazywały, aby do czasu wyjaśnienia różnic w zakresie kwestii interpretacyjnych, 
w przypadku zlecania usług dotyczących nabywania, opracowania, produkcji lub 
koprodukcji materiałów programowych stosować tryby konkurencyjne, zdefiniowane 
w ustawie P.z.p.  

Audytorzy Komisji Europejskiej dokonali, bowiem ustalenia kwestionującego 
prawidłową implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art.16 lit. b 
Dyrektywy 2004/18111 VE. Artykuł ten dotyczył wyłączenia szczególnego 
w zakresie umów, których przedmiotem było nabycie, opracowanie, produkcja lub 
koprodukcja materiałów programowych do transmisji przez nadawców, który to do 
polskiego porządku prawnego został zaimplementowany artykułem 4 pkt 3 lit. g 
ustawy P.z.p. Zgodnie z przyjętym przez audytorów Komisji podejściem, zwolnieni 
z obowiązku stosowania dyrektywy na podstawie art. 16 lit. b byli wyłącznie 
nadawcy.  

(dowody: akta kontroli str. 9226-9234, 9617-9817, 11120-11125, 11217, 11236-11237, 11919-11924, 11932-11946, 11965-
11968, 11975-11978) 

2) Spółka zawarła w dniu 10 lipca 2017 r. aneks nr 2 do umowy z dnia 20 listopada 
2015 r., na mocy którego zagwarantowała sobie emisję materiałów programowych 
w liczbie co najmniej 200 godzin łącznie, transmisję na żywo w głównym kanale 
z ceremonii otwarcia oraz zawodów żużla, prowadzenie profesjonalnego studia 
TWG 2017 oraz zapewnienie komentarza sportowego lub eksperckiego do 
wszystkich materiałów programowych. W zamian za to Spółka na rzecz wykonawcy 
umowy i emitenta przekazała uprawnienia do sprzedaży czasu antenowego i emisji 
reklam przy materiałach programowych oraz w trakcie przerw w materiałach 
programowych (co dotyczyło również materiałów bezpośrednio powiązanych 
z TWG) oraz udzieliła nieodpłatnie licencji na korzystanie  m.in. z materiałów 
programowych wyprodukowanych przez ISB na korzystanie na terytorium Polski, 
a także udzielenia dalszej licencji (sublicencji). Zdaniem Izby Spółka zawierając 
przedmiotowy aneks winna zwymiarować wartości przywołanych powyżej 
składowych szczególnie w zakresie przekazanych bezpłatnie do emisji materiałów 

                                                      
136https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/wylaczenie-obowiazku-stosowania-
przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-do-udzielania-zamowien-w-przedmiocie-nabywania,-przygotowania,-
produkcji-lub-koprodukcji-materialow-programowych-przeznaczonych-do-emisji-w-radiu,-telewizji-lub-internecie [dostęp na 
dzień: 23 kwietnia 2018r.]. 
137 Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nr DKF-IV-8121-169-GB/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r.  
138http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art1075,stanowisko-iz-dotyczace-zlecania-uslug-nabywania-opracowania-
produkcji-lub-koprodukcji-materialow-programowych.html. [dostęp: 23 kwietnia 2018]. 
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programowych, w celu dokonania pełnej oceny ekonomicznej zasadności podjętej 
decyzji. 

(dowody: akta kontroli str. 9517-9518, 9822-9827, 11902)  

 

17. W Spółce w latach 2014-2017 przeprowadzono łącznie sześć kontroli 
zewnętrznych, w tym: trzy przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy 
Inspektorat Pracy we Wrocławiu139 (w 2015 r. i dwie w 2016 r.), dwie przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto140 (w 2014 r. i 2017 r.), jedną 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu141 (w 2016 r.). 

Po przeprowadzeniu kontroli PIP wnosiła o: [1] skonkretyzowanie zakresu tajemnicy 
przedsiębiorstwa, [2] uwzględnienia uwag do treści Regulaminu wynagradzania 
w zakresie stosowania systemu czasowo-premiowego, zasad nabycia prawa do 
dodatku specjalnego oraz naliczania dodatku zadaniowego, [3] określenie jakie 
przepisy bhp ma zamiar stosować zleceniodawca wobec zleceniobiorców. W trakcie 
następnej kontroli PIP stwierdziła wykonanie wniosków. W ramach kontroli 
podatkowych nie stwierdzono nieprawidłowości powodujących ograniczenie lub 
wstrzymanie żądanego zwrotu VAT. Po kontroli ZUS, zobowiązano płatnika składek 
do złożenia deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz imiennych raportów 
miesięcznych korygujących zgodnie z ustaleniami kontroli, co w wymaganym 
terminie uczyniono. 

W 2017 r. w Spółce, na zlecenie Gminy Wrocław, przeprowadzono audyt systemu 
ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych. W raporcie z badania 
stwierdzono, że sposób organizacji i zabezpieczenia procesów przetwarzania 
danych osobowych w Spółce został wykonany prawidłowo, tj. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, nie zidentyfikowano obszarów, które rodziłyby obawy 
stwierdzenia ich niezgodności z prawem. 

(dowody: akta kontroli str. 269-271) 

Ponadto kontrolę w Spółce przeprowadzili Członkowie Rady Nadzorczej Spółki. 
Zgodnie z dokumentem pn. Notatka z kontroli przeprowadzonej w Spółce 
Wrocławski Komitet Organizacyjny (WKO) The World Games 2017 w dniu 
14 grudnia 2015 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wskazali, że 
„(…)przeprowadzili kontrolę umów cywilnoprawnych, umów zleceń zawartych przez 
Spółkę w 2015 r., a także analizę zakresów czynności pracowników Spółki. Dokonali 
także weryfikacji wystawionych w Spółce faktur i rachunków. W wyniku 
przeprowadzonej kontroli dokumentów stwierdzono, m.in., że:  

− wątpliwości budzi opracowywanie, zarówno przez pracowników jak 
i podmioty zewnętrzne, wciąż nowych koncepcji na poszczególne zadania, 
które powinny być już realizowane przez Spółkę, 

− szczególne wątpliwości budzi zlecanie opracowania założeń przetargów 
i konkursów mimo posiadania przez Spółkę właściwego działu 
odpowiedzialnego za realizację tych zadań,  

                                                      
139 Prawna ochrona pracy, w tym bhp. 
140 [1] Weryfikacja rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 r., w związku z zadeklarowanym zwrotem 
bezpośrednim na rachunek bankowy podatnika przed upływem terminu zwrotu w wysokości 89 629 zł, [2] Weryfikacja 
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 2017 r., w związku z zadeklarowanym zwrotem bezpośrednim na 
rachunek bankowy podatnika przed upływem terminu zwrotu w wysokości 5 500 000 zł.  
141 Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania 
zobowiązany jest ZUS oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość 
i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych 
dla celów ubezpieczeń społecznych. 
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− brak jest uzasadnienia na zlecanie obsług mediów społecznościowych, gdyż 
Spółka zatrudnia kompetentnych pracowników w tym zakresie, 

− nieuzasadnione są, w stosunku do zakresu realizowanych działań, wysokie 
koszty obsługi prawnej (umowy zawarte z dwiema kancelariami prawnymi), 

− brak jest uzasadnienia do ponoszenia tak wysokich kosztów w zakresie 
Human Resources (HR) w Spółce, co Rada Nadzorcza wielokrotnie 
zgłaszała Zarządowi, 

− brak uzasadnienia do wzrostu zatrudnienia w Spółce biorąc pod uwagę 
zakres realizowanych zadań, 

− istnieją możliwości znacznej redukcji kosztów Spółki poprzez m.in. 
zmniejszenie lub ograniczenie zatrudnienia, niezlecanie realizacji wielu 
zadań, które mogą być wykonane w oparciu o zasoby kadrowe Spółki, 
ograniczenie do niezbędnego minimum liczby umów cywilnoprawnych 
i umów zleceń, np. na opracowywanie koncepcji, analiz itp., zmniejszenie 
kosztów obsługi prawnej, 

− niepokój Rady Nadzorczej budzi brak reakcji Zarządu na wielokrotnie 
zgłaszane wnioski w sprawie ograniczenia kosztów działalności Spółki.”. 

Prezes Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 stycznia 2016 r. wyjaśnił, 
że nie był informowany o żadnych wynikach kontroli Rady Nadzorczej, tym samy nie 
miał możliwości się do nich odnieść. Dodał również, że „Działalność Spółki we 
wszystkich aspektach była natomiast systematycznie i na bieżąco omawiana na 
posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdzie szeroko i szczegółowo referowano przebieg 
przygotowań, dyskutowano otwarte kwestie, wyjaśniano ewentualne wątpliwości 
oraz uzgadniano działania Zarządu, i po tych posiedzeniach nie wynikała nigdy 
konieczność specjalnego odnoszenia się do poruszonych zagadnień”. 

(dowody: akta kontroli str. 1145, 5990-5991) 

18. Obowiązki związane z organizacją Igrzysk wynikające z postanowień umowy 
zawartej z IWGA w dniu 21 maja 2012 r. Spółka realizowała m.in. w oparciu o Plan 
Działań Spółki na lata 2014-2018142 i jego aktualizację w latach 2016-2018143, które 
tworzyły tzw. Master Plan projektu. Zarząd Spółki przekazał przedmiotowe 
dokumenty do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Pierwszy z nich Rada Nadzorcza 
zaopiniowała144 pozytywnie, natomiast w odniesieniu do Planu Działań na lata 2016-
2018 nie podjęła145 (pomimo pozytywnej opinii, co do podjętej przez Zarząd Spółki 
uchwały w tym zakresie) formalnej uchwały Rady Nadzorczej. Zadecydowano, że 
Plan będzie podlegał analizie i zaopiniowaniu ustnemu. Master Plan nie był 
przekazywany w formie uchwały do Zgromadzenia Wspólników. W trybie roboczym 
był przekazywany do Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
W pierwszym Master Planie zdefiniowano 21 obszarów przygotowań, tj.: 
[1] Organizacja; [2] Promocja & Komunikacja; [3] Host & National Broadcaster; 
[4] Sponsorzy; [5] Bilety; [6] Sprzedaż materiałów promocyjnych i pakietów 
turystycznych; [7] Transport; [8] Zakwaterowanie; [9] Wyżywienie; 
[10] Bezpieczeństwo; [11] Wolontariat; [12] WG Plaza i Party; [13] Ceremonie 
otwarcia i zamknięcia; [14] Protokół i medale; [15] Obsługa VIP; [16] Akredytacje 

                                                      
142 Przyjęty uchwałą nr 6/2014 Zarządu Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Planu Działań Spółki na lata 
2014-2018.  
143 Zgodnie z uchwałą nr 31/2016 Zarządu Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 3 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Działań Spółki na lata 
2016-2018.  
144 Uchwałą nr 12/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania Planu Działań Spółki na lata 2014-2018.  
145Na posiedzeniu w dniu 11 października 2016 r. 
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i wizy; [17] Organizacja zawodów; [18] Wyniki; [19] Zabezpieczenie medyczne 
i antydoping; [20] Przygotowanie obiektów; [21] IT i Logistyka, przy czym do 
każdego obszaru przyporządkowano zadania kluczowe. Łącznie zaplanowano do 
realizacji 68 zadań. W zaktualizowanym Master Planie zmniejszono ilość obszarów 
przygotowań do pięciu, tj.: [1] Obsługa i programy; [2] Obiekty; [3] Organizacja 
zawodów; [4] Komunikacja i marketing; [5] Administracja, a także ilość 
realizowanych zadań do 42146. Proces realizacji poszczególnych zadań podzielono 
na etapy główne określone jako: [1] Planowanie (rozeznanie rynku i koncepcje); 
[2] Wybór sposobów realizacji (zamknięcie planowania, przetargi, umowy wybór 
wykonawców); [3] Przygotowanie do realizacji (plany operacyjne, regulaminy, 
manuale); [4] Wdrożenie i realizacja (produkcja elementów, szkolenia personelu, 
dostawy, próby i testy); [5] Igrzyska; [6] Rozliczenie, podsumowanie, raporty.  

 (dowody: akta kontroli str. 12163-12556) 

Zgodnie z założeniami według stanu na dzień 20 listopada 2017 r., 39 z 42 zadań 
objętych harmonogramem Master Planem powinno zostać zakończonych 
i rozliczonych. Jedynie zadania 38 Ochrona Danych Osobowych, 39 Zasoby (pełna 
obsada), oraz 42 Raportowanie do IWGA zgodnie z planem miały być nadal w toku. 
Poza powyższymi zadaniami, według stanu na dzień sporządzenia raportu, tj. 
20 listopada 2017 r. nie były rozliczone: [1] zadanie 8 Określenie miejsc rozegrania 
zawodów – z powodu powstałej szkody w obiekcie – uszkodzenie nawierzchni placu 
Nowy Targ.; [2] zadanie 20 Zabezpieczenie medyczne – otwartą kwestią pozostała 
nierozliczona wizyta zawodnika z Francji (koszt 600 zł) dotycząca rozliczenia 
z Wojskowym Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu; [3] 29 Sponsoring – 
do całościowego rozliczenia pozostało rozliczenie: ostatniej faktury sponsora 
głównego, należności od IWGA za świadczenia na rzecz marki Tissot, trzy faktury 
za produkcję materiałów brandingowych dla sponsorów (marki: Kaufland, Tissot, 
Tyskie), należności od firmy Sport Innovation Kamil Kukułka, prowizji od przychodów 
należnych IWGA; [4] Zadanie 32 Gastronomia – wykonawca usługi przedłożył 
stosowne zestawienie do naliczenia prowizji i wystawienia faktury. 

Pomimo występowania opóźnień w trakcie realizacji zadań określonych w Master 
Planie względem harmonogramów, podjęte działania korygujące zapewniły 
realizację usług w trakcie Igrzysk. W piśmie z dnia 28 lutego 2018 r. IWGA 
zadeklarowała, że Spółka wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z umowy oraz 
późniejszych aneksów, a potwierdzeniem powyższego był przesłany w dniu 
30 listopada 2017 r. raport sporządzony przez Spółkę. Natomiast w piśmie z dnia 
6 marca 2018 r. Spółka wskazała, że IWGA także wypełniła swoje obowiązki.  

(dowody: akta kontroli str. 12163-12556) 

19. W okresie objętym kontrolą Spółka (poza komórkami organizacyjnymi Urzędu 
Miejskiego Wrocławia, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, gminnymi 
podmiotami prawa handlowego oraz instytucjami kultury Gminy Wrocław), 
współpracowała także m.in. z: [1] Miastem Świdnica147 w zakresie wspólnej 

                                                      
146 Tj. [1] Zakwaterowanie; [2] Catering; [3] Transport; [4] Wolontariat; [5] Akredytacje i wizy; [6] Bezpieczeństwo; [7] Obsługa 
VIP; [8] Określenie miejsc rozegrania zawodów; [9] Przygotowanie planów i miejsc zawodów; 
[10] Dostosowanie/przygotowanie obiektów na potrzeby TWG 2017; [11] Result Service; [12] HB; [13] IT; [14] VENUE 
DESIGN, informacja turniejowa; [15] Współpraca z federacjami krajowymi i związkami sportowymi; [16] Harmonogram 
zawodów; [17] Wydarzenia testowe; [18] Organizacja zawodów TWG 2017; [19] Ceremonie medalowe; [20] Zabezpieczenie 
medyczne; [21] Antydoping; [22] Program Legacy (Realizowane); [23] Ambasadorzy, patronaty; [24] Obsługa mediów w trakcie 
TWG 2017; [25] Host & National Broadcaster; [26] TWG Plaza i TWG Party; [27] Ceremonia otwarcia TWG 2017; 
[28] Ceremonia zamknięcia TWG 2017; [29] Sponsoring; [30] Merchandising; [31] Ticketing; [32] Gastronomia; [33] Aplikacje 
mobilne; [34] Reklama (Outdor, Online); [35] Wydawnictwa turniejowe; [36] Medale; [37] Pakiety startowe; [38] Przetwarzanie 
danych osobowych; [39] Zasoby (pełna obsada); [40] Zarządzanie ryzykiem; [41] Ubezpieczenia; [42] Raportowanie do IWGA.  
147 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych Igrzysk 
Sportowych TWG z dnia 30 listopada 2015 r. 
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organizacji zawodów dla dwóch konkurencji sportów wrotkarskich, tj. hokeja na 
rolkach oraz jazdy artystycznej, które miały się odbyć w terminie od dnia 26 lipca 
2017 r. do 30 lipca 2017 r.; [2] Gminą Jelcz Laskowice148 w zakresie wspólnej 
organizacji zawodów w wioślarstwie halowym, które miały się odbyć w terminie od 
dnia 26 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.; [3] Gminą Trzebnica149 w zakresie wspólnej 
organizacji zawodów w biegu na orientację, które miały się odbyć w dniu 26 lipca 
2017 r. W porozumieniach tych ustalono, że strony ponoszą we własnym zakresie 
koszty związane z realizacją własnych zadań ciążących na danej stronie.  

(dowody: akta kontroli str. 308-374) 

20. Po przeprowadzeniu TWG Spółka wspólnie z IWGA zleciła opracowanie raportu 
z efektów przeprowadzenia Igrzysk150. Zgodnie z przywołanym dokumentem 
wartość ekwiwalentu reklamowego w Polsce, który uzyskała Gmina Wrocław, 
poprzez publikacje w telewizji, prasie oraz Internecie wyniosła 13 865,2 tys. zł.  
Z wewnętrznej korespondencji Spółki wynikało, że Spółka poza deklaracją IWGA 
oraz danych wykazanymi także w innym dokumencie, zawierającym dane na temat 
wydarzenia (The World Games 2017 Event Study), nie posiadała danych na temat 
zasięgu międzynarodowego, gdyż nie prowadzono monitoringu mediów 
międzynarodowych ze względu na koszt ok. 5 tys. Euro za jeden rynek. Ponadto 
z korespondencji tej wynikało, że IWGA nie planowało badania rynku 
międzynarodowego. W dokumencie Final report  (Końcowym raporcie z Igrzysk) 
wskazano, że zgodnie z wstępnymi danymi IWGA oglądalność TWG 2017 na 
świecie wyniosła 420 milionów widzów w 131 krajach. Natomiast wedle tego 
dokumentu w Polsce kontakt z relacją telewizyjną z Igrzysk miało 12 milionów 
widzów. Tymczasem zgodnie z drugim z przywołanych dokumentów dotyczącym 
efektów TWG 2017 opracowanym na zlecenie WKO i IWGA skumulowana liczba 
widzów Igrzysk w świecie wyniosła 94,2 milionów widzów (w tym w Polsce 58,7 
mln)151.  
Dyrektor ds. Finansów i Administracji z up. Likwidatora wyjaśnił, że z uwagi na 
celowy charakter Spółki oraz postawienie w stan likwidacji z dniem 1 grudnia 2017 r. 
nie powierzała badań w zakresie efektów medialnych i promocyjnych dla Wrocławia. 
Wiceprezydent Wrocławia poinformował, że Gmina Wrocław nie zlecała 
sporządzenia innych, niż przywołane powyżej opracowań w tym przedmiocie.  
Spółka wspólnie z IWGA zleciła sporządzenie opracowania pn. The World Games 
2017 Raport z badania opinii uczestników. Średnie oceny respondentów 
wskazywały na pozytywne wrażenia respondentów z uczestnictwa w The World 
Games 2017. W skali 1-5 w wybranych aspektach wydarzenie zostało ocenione 
następująco152: 

− ogólna jakość obiektów sportowych – 4,34 

− wartość artystyczna ceremonii otwarcia – 4,03 

− wartość artystyczna ceremonii zamknięcia – 3,48 

− atrakcyjność miasta – 4,60 

− skłonność do ponownej wizyty w mieście – 4,01 

− skłonność do polecenia miasta innym osobom – 4,50 

                                                      
148 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych 
Igrzysk Sportowych TWG z dnia 2 marca 2016 r.  
149 Na podstawie porozumienia o współpracy w zakresie w zakresie organizacji zawodów sportowych w ramach Światowych 
Igrzysk Sportowych TWG z dnia 2 marca 2016 r.  
150 Opracowanie to zawierało 14 rozdziałów w tym m.in.: Organizacja, Finanse, Turystyka, Media, Sponsoring oraz Legacy 
(dziedzictwo). 
151 Dane te nie obejmowały pięciu nadawców. 
152 Średnie z ocen we wszystkich grupach badawczych według przyjętej metody badawczej. 
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− ogólne wrażenia z uczestnictwa – 4,38. 

Niemniej wystąpiły również obszary, w których uczestnicy Igrzysk niżej oceniali ich 
jakość, bądź oceny te znacznie różnił się w poszczególnych kategoriach 
respondentów. Przykładowo sportowcy zakwaterowani na terenie kampusu 
akademickiego ocenili jakość zakwaterowania na poziomie 3,29 podczas gdy 
oficjalni goście (VIP), którzy byli zakwaterowani w hotelu pięciogwiazdkowym ocenili 
je na poziomie 4,76. 

 (dowody: akta kontroli str. 310, 505-651, 2923-3194, 6163-6196) 

21. Spółka corocznie wykazywała stratę (ujemny wynik finansowy), która wynosiła 
odpowiednio: 2 966,7 tys. zł; 5 266,0 tys. zł; 10 399,9 tys. zł, 60 780,2 tys. zł153. 
Skumulowana wysokość straty Spółki w okresie jej funkcjonowania (do dnia 
31 grudnia 2017 r.) wyniosła 79,4 mln zł. W uchwałach podejmowanych na 
podstawie m.in. § 18 ust. 1 i § 20 ust. 2 Umowy Spółki154 w przedmiocie pokrycia 
starty za poszczególne za lata obrotowe 2014-2016 Zarząd Spółki każdorazowo 
zwracał się z wnioskiem o pokrycie straty z zysków lat przyszłych. Uchwały te były 
każdorazowo pozytywnie opiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki155. 
Zgromadzenie Wspólników w odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata 2014-
2016 postanawiało o pokryciu start poniesionych przez Spółkę w poszczególnych 
latach obrotowych z zysków lat przyszłych156. W odniesieniu do straty  za okres 
od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. Zgromadzenie Wspólników 
postanowiło o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę łącząc ją w jeden kapitał 
podstawowy Spółki, natomiast za okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 
2017 r. o przeniesieniu straty poniesionej przez Spółkę na niepodzielony wynik z lat 
ubiegłych i rozliczenia jej w toku postępowania likwidacyjnego. Jak wynika 
z powyższego, w okresie działalności, Spółka nie osiągnęła dodatniego wyniku 
finansowego.  

(dowody: akta kontroli str. 4236-4362) 

Prezes Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2014 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. 
wyjaśniając formułowanie wniosków o pokrycie straty zysków lat przyszłych, 
wskazał m.in., że Spółka nie miała wpływu na decyzje właścicielskie, nie posiadała 
środków zgromadzonych na kapitałach rezerwowych, wszelkie inne metody pokrycia 
straty nie były dostępne dla Zarządu Spółki, zaś dane posiadane wówczas przez 
Spółkę miały jedynie charakter prognoz. Prezes Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 
2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. stwierdził, że powyższe wynikało z ustawy 
Kodeks spółek handlowych, a wskazanie takiego rozwiązania było jedynym 
racjonalnym sposobem postępowania, uwzględniało wcześniejszą praktykę, jak 
również wynikało z ustaleń z Biurem Nadzorem Właścicielskiego Urzędu Miejskiego 
Wrocławia. Dyrektor ds. Finansów i Administracji  wyjaśnił m.in., że wnioskowany 
sposób pokrycia strat był jedynie propozycją dla Zgromadzenia Wspólników, 
uzasadnioną stanem kapitałów Spółki, która mogła, lecz nie musiała zostać 
uwzględniona. Dodał również, że „Wspólnik podjął uchwały o sposobie pokrycia 
straty zgodne z wnioskiem Zarządu, dodatkowo potwierdza, że na tamtą chwilę nie 
było innego/lepszego sposobu jej pokrycia, w szczególności wolą Wspólnika nie 
było zobowiązywanie się do wniesienia dopłat, czy też wkładu na udziały”.  

                                                      
153 W tym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. 60 512,4 tys. zł oraz za okres od dnia 1 grudnia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 267,8 tys. zł  
154 Uchwały Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za poszczególne lata obrotowe: [1] Uchwała Nr 11/2015 z dnia 
22 kwietnia 2015 r.; [2] Uchwała Nr 10/2016 z dnia 31 marca 2016 r.; [3] Uchwała Nr 5/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 
155 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za poszczególne lata 
obrotowe: [1] Uchwała Nr 9/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., [2] Uchwała Nr 10/II/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.; [3] Uchwała 
Nr 5/II/2017 Rady Nadzorczej dnia 8 marca 2017 r., 
156 Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki: [1] Nr 4/ZZW/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie:  pokrycia straty za rok 
2014; [2] Nr 14/ZZW/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015; [3] Nr 12/ZZW/2017 z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.  
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 (dowody: akta kontroli str. 2071, 2251, 3820, 4699, 5990) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

W podejmowanych uchwałach w przedmiocie sposobu pokrycia straty za lata 
obrotowe 2014-2016 Zarząd Spółki wnioskował o ich pokrycie z zysków lat 
przyszłych. Formułowane wnioski nie korespondowały z założeniami dotyczącymi jej 
funkcjonowania, a także osiąganym w kolejnych latach ujemnym wynikiem 
finansowym.  
 

22. W latach 2014-2017 łączne koszty funkcjonowania Spółki wyniosły 92 205,4 tys. 
zł. (w tym 3 022,1 tys. zł w 2014 r., 5 308,1 tys. zł w 2015 r., 10 885,4 tys. zł w 2016 
r. oraz 72 989,9 tys. zł w 2017 r.), tj.:  

− koszty działalności operacyjnej wyniosły 91 243,4 tys. zł (tj. 98,96%), w tym 
poszczególnych latach: 3 017,8 tys. zł, 5 304,7 tys. zł, 10 655,6 tys. zł, 
72 265,3 tys. zł. 

− pozostałe koszty operacyjne wyniosły 933,3 tys. zł (tj. 1,01%), w tym w 1,1 
tys. w 2015 r., a w kolejnych latach odpowiednio 228,0 tys. zł oraz 704,2 
tys. zł. 

− koszty finansowe 28,7 tys. zł (0,03%), w tym w poszczególnych latach 4,3 
tys. zł, 2,3 tys. zł, 1,8 tys. zł oraz 20,3 tys. zł. 

Spośród kosztów Spółki poniesionych w latach 2014-2017 kwota 72 760,1 tys. zł 
(78,9%) dotyczyła kosztów usług obcych. Najistotniejsze kwotowo pozycje kosztowe 
zlecanych przez Spółkę usług obcych w układzie rodzajowym dotyczyły: 

− produkcji telewizyjnej – 12 315,2 tys. zł (w całości poniesione w 2017 r.), 

− usług reklamowych i promocyjnych157 12 022,7 tys. zł (w tym 589,3 tys. zł 
w 2014 r., 414,3 tys. zł w 2015 r., 3 448,8 tys. zł w 2016 r. oraz 7 570,4 tys. 
zł w 2017 r.) 

− systemu wyników i grafiki TV – 9 538, 1 tys. zł (w całości poniesione w 2016 
r.), 

− usług hotelowych (w tym dotyczących zakwaterowania zawodników i gości) 
– 5 367,3 tys. zł (w tym 18,2 tys. zł w 2015 r., 66,9 tys. zł z w 2016 r. oraz 
5 282, 3 tys. zł w 2017 r.), 

− usług gastronomicznych (w tym dotyczących wyżywienia zawodników 
i gości) – 3 848,4 tys. zł (w tym 12,7 tys. zł w 2015 r., 78,7 tys. zł w 2016 r. 
oraz 3 757,0 tys. zł w 2017 r.) 

− wynajmu obiektów – 3 426,5 tys. zł (w tym 45,4 tys. zł w 2015 r., 435,2 tys. 
zł w 2016 r. oraz 2 945,9 tys. zł w 2017 r.) 

− bezpieczeństwa i łączności – 3 236,8 tys. zł (w całości poniesione w 2017 
r.). 

 (dowody: akta kontroli str. 4236-4362, 5666-5667) 

23.  Przychody Spółki od dnia utworzenia Spółki do dnia 31 grudnia 2017 r. wyniosły 
12 792,6 tys. zł. (w tym 55,4 tys. zł w 2014 r., 42,1 tys. zł w 2015 r., 485,5 tys. zł 
w 2016 r. oraz 12 209,6 tys. zł w 2017 r.). Spośród przychodów uzyskanych przez 
Spółkę: 

                                                      
157 Obejmujące kategorie kosztów: [1] Reklama zewnętrzna, [2] Reklama online krajowa, [3] Materiały reklamowe, [4] Obsługa 
agencji reklamowych, [5] Usługi promocyjne inne, [6] Reklama w trakcie wydarzeń sportowych i kulturalnych, [7]  Promocja w 
mediach. 
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− przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 11 993,4 tys. zł (tj. 
93,75%), w tym 387,3 tys. zł w 2016 r. oraz 11 606,1 tys. zł w 2017 r., 

− pozostałe przychody operacyjne wyniosły 580,9 tys. zł (tj. 4,54%), w tym 
w poszczególnych latach odpowiednio 22,2 tys. zł, 19,3 tys. zł, 71,5 tys. zł 
oraz 467,9. Zł, 

− przychody finansowe wyniosły łącznie 218,3 tys. zł (1,71%), w tym 
w poszczególnych latach 33,2 tys. zł, 22,8 tys. zł, 26,7 tys. zł oraz 135,7 tys. 
zł. 

Spośród przychodów uzyskanych przez Spółkę w latach 2014-2017 najistotniejsze 
kwotowo kategorie przychodów dotyczyły: 

− usług promocyjnych i sponsorskich – 4 562,0 tys. zł, 

− pakietów dla dodatkowych uczestników TWG tzw. pakietów Extra Officials – 
3 477,6 tys. zł, 

− wpływów ze sprzedaży biletów – 2 460,2 tys. zł158 (w tym 78,2 tys. zł w 2016 
r. oraz 2 387,4 tys. zł w 2017 r.). 

− prawa do ekspozycji logotypów – 640 tys. zł (w całości w 2017 r.) 

− sprzedaży materiałów promocyjnych – 418,5 tys. zł. Spośród 
zrealizowanych przychodów w tym zakresie kwota 50,0 tys. zł brutto 
wynikała ze sprzedaży materiałów promocyjnych do Przedszkola nr 56 we 
Wrocławiu, a łączna kwota 44,3 tys. zł brutto do Wrocławskiego 
Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. 

Zgodnie z postanowieniami umowy o zorganizowanie Igrzysk,  WKO z tytułu części 
uzyskanych przychodów, WKO zapłaciło na rzecz IWGA m.in. prowizję w kwocie 
556,1 tys. zł.                                                           (dowody: akta kontroli str. 4236-4362, 6197 ) 

W sprawozdaniu Final Report Spółka wykazała, że sprzedała  (w tym przy pomocy 
wykonawcy umowy, której przedmiotem było świadczenie usługi sprzedaży biletów 
na TWG 2017) łącznie 163,3 tys. biletów159 (tj. 81,86% puli dostępnych 
biletów).Ustalenia kontroli wskazują natomiast, że spośród tej liczby co najmniej 
31,9 tys. biletów zostało rozdysponowanych nieodpłatnie. Taki nieodpłatny sposób 
rozdysponowania biletów wynikał m.in. z: umów zawartych przez Spółkę ze 
sponsorami, porozumień, przekazania na rzecz pracowników Spółki, a także 
realizowanych wydarzeń promocyjnych (konkursów). Wartość rozdysponowanych 
biletów (przy założeniu, że byłyby one dostępne w sprzedaży) wyniosła 1 652,9 tys. 
zł, tj. stanowiła 63,7% wartości sprzedaży biletów (2 596,7 tys. zł160). Prezes 
Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 listopada 2017 r. 
wyjaśnił m.in., że „(…) priorytetem nie był poziom przychodów ze sprzedaży biletów 
lecz jak najwyższa frekwencja w trakcie imprez związanych z The World Games. 
Zaprezentowana (…) wartość biletów rozdysponowanych nieodpłatnie nie świadczy 
o utracie przez Spółki przychodu w takim wymiarze (…). Szacowana kwota 
nieodpłatnie rozdysponowanych biletów na ok. 1,5 mln zł jest nieprawdziwa 
ponieważ obowiązkiem Spółki było przekazanie biletów na rzecz IWGA oraz 31 
krajowych oraz 31 międzynarodowych partnerów sportowych”. Dodał również, że 
„Spółka miała zobowiązania wobec partnerów i sponsorów, z których wynikał 
obowiązek nieodpłatnego przekazania biletów. (…) Bilety te zostały 

                                                      
158 Kwota netto.  
159 Z danych przedłożonych przez Spółkę w toku kontroli wynika natomiast łączne rozdysponowanie na poziomie 161,1 tys. 
biletów. 
160 Brutto według danym przekazanych przez Spółkę w trakcie kontroli. 
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rozdysponowane również dla wolontariuszy – bilet na Ceremonię Otwarcia był 
dodatkową nagrodą dla wolontariuszy”.  

Wiceprezydent Wrocławia wskazał, że „Zarząd Spółki konsultował na bieżąco (…) 
kwestie polityk/strategii dystrybucji biletów na TWG 2017, w szczególności 
w sprawie przekazania Departamentowi Edukacji UMW biletów, które następnie 
zostały rozdysponowane przez Gminę Wrocław do wrocławskich szkół. Ponadto, 
zgodnie z wytycznymi przedstawianymi przez Właściciela, priorytetem dla Spółki 
było „zapewnienie maksymalnego zapełnienia trybun podczas Igrzysk” co wyrażało 
się m.in. w liczbie dystrybuowanych darmowych biletów/zaproszeń oraz 
zaakceptowanych przez właściciela cenach biletów ustalonych na maksymalnie 
niskim poziomie”.  

Z przedłożonej w toku kontroli dokumentacji źródłowej niemożliwym było ustalenie 
w pełnym zakresie na rzecz jakich podmiotów, w jakiej liczbie oraz w związku 
z jakimi zobowiązaniami, zdarzeniami przekazywano nieodpłatnie bilety. 
Przykładowo podmiotami, na rzecz których nieodpłatnie rozdysponowano bilety były 
m.in.: Stadion Wrocław Spółka z o.o. (440 biletów), Rada Miejska Wrocławia (352 
bilety), Szkolny Związek Sportowy, wolontariusze, Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego (2603 bilety), sponsorzy (nie mniej niż 3 745 biletów), 
Miasta Partnerskie  (700 biletów ), Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
(7 000 biletów – celem rozdysponowania wśród uczniów szkół publicznych w celu 
promocji The World Games 2017). 

Zgodnie z Załącznikiem Finanse do Umowy o zorganizowanie TWG 2017 Spółka 
zobowiązana była dostarczyć IWGA szczegółowy sprawdzony Rachunek Zysków 
i Strat dotyczący TWG 2017 nie później niż 30 listopada 2017 r. Spółka przedłożyła 
do IWGA dokument, obejmujący dane dotyczące wyłącznie WKO – dokument ten 
nie uwzględniał danych finansowych związanych z innymi podmiotami, które były 
zaangażowane w organizację Igrzysk. Zgodnie z dokumentem pn. Wydatki Gminy 
Wrocław podmioty miejskie, inne niż WKO, wydatkowały zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 5590/16 z dnia 20 października 2016 r. 14 223,0 tys. zł natomiast wydatki 
inwestycyjne w związku z organizacją TWG 2017 wyniosły  198 331,1 tys. zł, w tym 
168 331,1 tys. zł zostało poniesionych przez Gminę Wrocław, a 29 500,0 tys. zł 
zostało pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa 
Dolnośląskiego. 

(dowody: akta kontroli str. 1421-1422, 2969; 4333-4339, 4557-4697, 4706-4710, 5693-5697, 6047-6053, 6061-6065, 6198-
6200, 6201-6205) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że: 

Na podstawie przekazanej w toku kontroli dokumentacji brak było możliwości 
stwierdzenia w pełnym zakresie w związku z jakimi zobowiązaniami, 
okolicznościami oraz docelowo na rzecz jakich podmiotów przekazywane były przez 
Spółkę nieodpłatnie bilety/zaproszenia na wydarzenia związane z TWG 2017. 

 
Najwyższa Izba Kontroli dokonując oceny badanej działalności ocenia jak na 
wstępie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, działając na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli161 (dalej: „ustawa o NIK”), Izba odstępuje od 
formułowania wniosków pokontrolnych. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 

. 

 

Wrocław, dnia 28 czerwca 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura we Wrocławiu  

Dyrektor 

  

 

 

.......................................................  

Podpis 

 

 

 

 

 

                                                      
161 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


