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Gospodarowanie mieniem Akademii Morskich
w Gdyni i w Szczecinie
Lata 2015–2017

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, wrzesień 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2016 r.
zaproponowała, objęcie kontrolą zagadnień dotyczących wykorzystania
przez podmioty prywatne obiektów i sprzętu, należących do Akademii
Morskiej w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie oraz podmiotów
od nich zależnych. Temat ten został wprowadzony do Planu Pracy NIK
na 2017 r.
 Ponadto NIK - Delegatura w Gdańsku w 2012 r. przeprowadziła w Akademii
Morskiej w Gdyni kontrolę doraźną, w wyniku której ujawniono
nieprawidłowości związane z gospodarowaniem składnikami mienia.
 W okresie ostatnich 10 lat Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała
w uczelniach morskich innych kontroli w zakresie gospodarowania
mieniem.

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy uczelnie prawidłowo gospodarowały wybranymi składnikami mienia?
W szczególności:
 Czy uczelnie zorganizowały i wdrożyły politykę gospodarowania mieniem?
 Czy uczelnie gospodarowały składnikami mienia w sposób prawidłowy
oraz należycie zabezpieczały swoje interesy?
 Czy uczelnie prawidłowo ustalały i dochodziły należności z tytułu
gospodarowania mieniem?
 Czy podmioty, które korzystały z mienia uczelni, właściwie nim
gospodarowały?

03 Kogo kontrolowaliśmy?

 Akademia Morska w Gdyni
 Akademia Morska w Szczecinie
 Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

04 Stwierdzony stan
 W latach 2015-2017 Akademie Morskie w Szczecinie i Gdyni opracowały
wewnętrzne zasady gospodarowania mieniem.
 Składniki majątku trwałego kontrolowanych Uczelni, w tym lokale
użytkowe, były udostępniane podmiotom zewnętrznym z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej.
Nie stwierdzono wynajęcia lub wydzierżawienia składników mienia
w sposób zakłócający realizację zadań statutowych kontrolowanych
Akademii.
 Na podstawie badanych należności ustalono, że Uczelnie prowadziły
ewidencje księgowe w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie ich
stanu.
 W przypadku wystąpienia zaległości, podejmowano działania w celu ich
wyegzekwowania, a wszystkie objęte badaniem zaległości zostały
uregulowane.

05 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (1)
 W latach 2015-2017, według stanu na 31 grudnia, aktywa trwałe Akademii
Morskiej w Gdyni wynosiły odpowiednio: 87 670,3 tys. zł, 84 299,0 tys. zł
i 82 889,9 tys. zł.
Przychody ze sprzedaży w tych latach wyniosły: 94 045,9 tys. zł,
92 777,0 tys. zł i 93 979,5 tys. zł, a zysk netto: 7 185,0 tys. zł, 20 749,2 tys. zł
i 8 509,3 tys. zł.
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Akademia Morska w Gdyni
posiadała udziały w czterech spółkach prawa handlowego o łącznej wartości
nominalnej 318,1 tys. zł. Udział tej Uczelni w kapitale zakładowym tych
spółek wynosił od 5,45% do 100%. Ponadto Uczelnia była fundatorem
Fundacji AMG, w wyniku czego Fundacji przekazano środki w kwocie
20 tys. zł.

06 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (2)
Wartości nominalne udziałów AM w Gdyni w poszczególnych spółkach prawa handlowego (w tys. zł)

6,0
20,5

TEMAT Sp. z o.o.

50,0
Enamor Sp. z o.o.

Studium Doskonalenia Kadr AM w Gdyni
Sp. z o.o.

241,6

Academy Maritime Services Ltd

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych uzyskanych podczas kontroli w AM w Gdyni.

07 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (3)


W Akademii Morskiej w Gdyni ustalone zasady gospodarowania mieniem
nie zawsze były przestrzegane, w związku z czym przy realizacji tych zadań
wystąpiły nieprawidłowości.



Przyjęte w regulaminie organizacyjnym zależności funkcjonalne i hierarchiczne
pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Akademii Morskiej
w Gdyni, polegające m.in. na sprawowaniu nadzoru nad jej Wydziałami
bezpośrednio przez Rektora, a także zakres zadań i uprawnień nadanych
Kanclerzowi Uczelni, uniemożliwiały sprawowanie przez niego w latach
2015-2016 prawidłowego nadzoru nad realizacją umów najmu, które zostały
zawarte ze Studium przez osoby reprezentujące trzy Wydziały Uczelni i dotyczyły
znajdujących się na tych Wydziałach pomieszczeń. Skutkowało to ograniczeniem
podejmowanych przez Kanclerza działań nadzorczych jedynie do sprawowania
bieżącej kontroli zgodności stawek płaconych przez najemców oraz do
podpisywania umów przez jego zastępcę, nieuprawnionego do tej czynności.



Zdaniem NIK sposób pełnienia nadzoru nad prawidłowością najmu pomieszczeń
dla Studium, a także skala nieprawidłowości z tym zakresie, w konsekwencji
stwarzały istotne ryzyko niewłaściwego zarządzania mieniem AM w Gdyni.

08 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (4)
 Wszystkie kontrolowane umowy najmu pomieszczeń Wydziałów:
Mechanicznego, Nawigacyjnego i Elektrycznego, zawarte pomiędzy
Akademią Morską w Gdyni a Studium, podpisały osoby nieposiadające
pisemnych pełnomocnictw lub upoważnień Rektora do tych czynności,
co było niezgodne z § 42 ust. 3 i 4 Statutu Uczelni.
 Niektórzy pracownicy Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej
w Gdyni realizujący zajęcia dydaktyczne w ramach umów zawartych ze
Studium, jednocześnie reprezentowali Uczelnię w zawieranych z tą Spółką
umowach dotyczących najmu pomieszczeń, w których prowadzone były
zajęcia. Ponadto, niektórzy pracownicy tej Uczelni, również realizujący
zajęcia dydaktyczne na rzecz Studium w salach najmowanych
od Akademii, byli jednocześnie osobami rozliczającymi te umowy.
Zdaniem NIK działania takie stwarzały ryzyko wystąpienia konfliktu
interesów, a tym samym naruszenia interesów Uczelni w zakresie
gospodarowania mieniem.

09 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (5)


W dwóch (z 13) kontrolowanych umowach zawartych przez Akademię Morską
w Gdyni na wynajem pomieszczeń dla Studium, wykazano niższą od faktycznej
powierzchnię stanowiącą podstawę do wyliczenia czynszu. W wyniku tych
rozbieżności czynsz został zaniżony o łączną kwotę 24,8 tys. zł.



Ponadto na skutek przyjęcia nieprawidłowej wysokości stawki czynszu
za najem sal wykładowych i laboratorium Wydziału Mechanicznego
w II półroczu 2016 r., zawyżono należności Uczelni o kwotę 2,6 tys. zł.



Rektor Akademii Morskiej w Gdyni nie zatwierdził stawek czynszu i opłat
na 2017 r. m.in. za najem mienia Uczelni, do czego zobowiązywały go
postanowienia § 16 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 7 z dnia 22 sierpnia
2008 r. Skutkiem tego w 2017 r. obowiązywały stawki czynszu i opłat ustalone
na 2016 r.



Część zapisów protokołu z posiedzenia Komisji ds. przetargu na sprzedaż
71 lokali mieszkalnych stanowiących własność Akademii Morskiej w Gdyni,
znajdujących się w budynku posadowionym na terenie nieruchomości
gruntowej przy ul. Beniowskiego 24-24A w Gdyni, było niezgodnych
z niektórymi postanowieniami regulaminu przetargu.

10 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Gdyni (6)
 Powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu
na prowadzenie stołówki studenckiej oraz wybór oferty, były niezgodne
z pkt. 26 i pkt. 23 lit. d) regulaminu tego konkursu. Komisja została
powołana przez Prorektora ds. Kształcenia zamiast przez Rektora Uczelni,
a wybrana oferta nie spełniała wymogów regulaminu konkursu
(nie zawierała aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego).
Ponadto umowa na prowadzenie żywienia w stołówce została podpisana
przez Prorektora ds. Kształcenia i Kwestora Uczelni, którzy nie posiadali
pisemnego pełnomocnictwa Rektora, co było niezgodne z § 42 ust. 3
Statutu.
 Stwierdzone nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem Akademii
Morskiej w Gdyni świadczą o tym, iż w środowisku wewnętrznym tej
Uczelni, o którym mowa w Standardach kontroli zarządczej, nie zapewniono
właściwej struktury organizacyjnej i delegowania uprawnień.

11

Stwierdzony stan – Akademia Morska w Szczecinie (1)


W latach 2015-2017, według stanu na 31 grudnia, aktywa trwałe AM
w Szczecinie wynosiły odpowiednio: 87 816,0 tys. zł, 84 392,2 tys. zł
i 82 215,6 tys. zł.
Przychody ze sprzedaży w tych latach wyniosły: 75 422,0 tys. zł, 69 756,7 tys. zł
i 71 117,4 tys. zł, a zysk netto: 872,9 tys. zł, 1 278,6 tys. zł i 1 329,8 tys. zł.



Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Akademia Morska w Szczecinie
posiadała 100% udziałów w jednej spółce prawa handlowego o łącznej
wartości 641,0 tys. zł oraz 27% wkładów o wartości 10,0 tys. zł. w Fundacji
Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie.



NIK pozytywnie oceniła wdrożenie tych zasad i gospodarkę mieniem
w Akademii Morskiej w Szczecinie. Zbycia składnika majątkowego dokonano
zgodnie z regulaminem licytacji. Na podstawie objętej badaniem dokumentacji
dotyczącej 11 umów stwierdzono, że zawarto je zgodnie z zasadami
określonymi w pismach okólnych Kanclerza tej Uczelni. Wszystkie umowy
najmu i dzierżawy sporządzono w formie pisemnej, zgodnie z wzorem
określonym w regulacjach wewnętrznych Uczelni.
Podpisały je osoby upoważnione. Zawarte w nich postanowienia zabezpieczały
interesy wynajmującego.

12 Stwierdzony stan – Akademia Morska w Szczecinie (2)

 W umowach prawidłowo określono stawki czynszu. Ich wysokość
pokrywała koszty utrzymania nieruchomości.
 Akademia Morska w Szczecinie prawidłowo ustalała kwoty badanych
należności z tytułu gospodarowania mieniem.

13

Stwierdzony stan – Studium Doskonalenia Kadr Akademii
Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. (1)

 Spółka ta działa na podstawie umowy z dnia 19 listopada 1998 r. Jedynym
jej udziałowcem jest Akademia Morska w Gdyni. Kapitał zakładowy Studium
został pokryty aportem w postaci przedsiębiorstwa – Spółki Cywilnej
„Studium Doskonalenia Kadr Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni”.
 Studium organizuje różnego rodzaju kursy oraz prowadzi Gdyńską Szkołę
Morską, która przygotowuje do egzaminu przed Centralną Morską Komisją
Egzaminacyjną na:
– oficera wachtowego (kierunek nawigacja);
– oficera mechanika wachtowego (kierunek mechanika i budowa
maszyn);
– oficera elektroautomatyka (kierunek elektryczny).
 Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach i laboratoriach AM
w Gdyni z wykorzystaniem symulatorów Studium. Kadrę dydaktyczną
stanowią głównie pracownicy tej Uczelni.

Stwierdzony stan – Studium Doskonalenia Kadr Akademii

14

Morskiej w Gdyni Sp. z o.o. (2)



Studium wypełniało swoje zobowiązania wynikające z postanowień umów
najmu zawartych z Uczelnią, w szczególności w zakresie współpracy
z wynajmującym przy użytkowaniu pomieszczeń i gruntów, wykorzystywania
ich zgodnie z ich przeznaczeniem, a także utrzymania ich w należytym stanie
technicznym. Nie stwierdzono naruszenia postanowień zawartych umów
w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących
w pomieszczeniach wynajmującego, bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny
pracy. Wszystkie pomieszczenia najmowane przez Studium były czyste,
zadbane, estetyczne oraz właściwie zabezpieczone.



Zobowiązania z tytułu najmu powierzchni regulowano zgodnie z zawartymi
umowami, na podstawie faktur opłacanych dwa razy w roku lub w każdym
miesiącu. Opłaty eksploatacyjne za wodę ciepłą i zimną, ogrzewanie, prąd
elektryczny obliczano wg cen operatorów i regulowano na podstawie
miesięcznych faktur wystawianych przez Uczelnię. Stwierdzono, iż czynsze oraz
opłaty zostały wniesione w wysokościach określonych w fakturach
wystawionych przez Uczelnię, na ogół z zachowaniem terminów w nich
określonych. Stwierdzone opóźnienia w płatności trzech (z 20) badanych faktur,
wynoszące sześć i dwanaście dni, wynikały z przedłużającej się procedury
sprawdzenia dokumentów księgowych.

15 Ocena ogólna (1)
Akademia Morska w Szczecinie prawidłowo gospodarowała wybranymi składnikami
mienia. Gospodarka realizowana była na podstawie ustanowionych i wdrożonych polityk
gospodarowania mieniem. Zbywanie składników majątkowych, najem, dzierżawa oraz
użyczenie mienia, odbywało się zgodnie z zasadami określonymi w tych regulacjach oraz
w sposób zabezpieczający interesy uczelni. Należności z tego tytułu dochodzono
terminowo i w prawidłowej wysokości.
Akademia Morska w Gdyni, gospodarowała wybranymi składnikami mienia w sposób
niezgodny z ustanowionymi politykami. NIK stwierdziła szereg nieprawidłowości w tym
zakresie, które stwarzały wręcz ryzyko naruszenia interesów Uczelni.
Dotyczyło to zwłaszcza relacji Akademii ze Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej
w Gdyni Sp. z o.o. Wszystkie umowy najmu pomieszczeń zawarte przez Akademią
Morską w Gdyni ze Studium były podpisywane przez osoby nieuprawnione. Część z
umów zawarto i rozliczano w sposób stwarzający ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.
Osoby, które reprezentując Akademię Morską w Gdyni podpisywały i rozliczały umowy
ze Studium – posiadając tym samym w swojej dyspozycji przedmiot najmu (dzierżawy) –
pobierały równocześnie wynagrodzenie za prowadzone na rzecz Studium zajęcia
dydaktyczne. Zajęcia te odbywały się w pomieszczeniach wynajętych od Akademii.
Zdaniem NIK tego rodzaju działania stwarzały ryzyko wystąpienia konfliktu interesów,
a tym samym naruszenia prawidłowego zarządzania i gospodarowania mieniem.

16 Ocena ogólna (2)
NIK stwierdziła też, że część zapisów protokołu z posiedzenia Komisji ds. przetargu
na sprzedaż lokali mieszkalnych, które stanowiły własność Akademii Morskiej w Gdyni,
była niezgodna z postanowieniami regulaminu przetargu.
W Akademii Morskiej w Gdyni wystąpiły również przypadki nieprawidłowego ustalania
należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości. W umowach najmu (dzierżawy)
poszczególnych nieruchomości zamieszczono nierzetelne dane o powierzchni
oraz wysokości czynszu.
Przyjęte w latach 2015-2016 zależności organizacyjne między poszczególnymi
jednostkami Akademii Morskiej w Gdyni oraz zakres zadań i uprawnień jej Kanclerza,
uniemożliwiały mu sprawowanie prawidłowego nadzoru nad procesem zawierania
umów najmu, zwłaszcza w zakresie wynajmu pomieszczeń dla Studium,
co w konsekwencji doprowadziło do niewłaściwego zarządzania mieniem.
Kontrola wykorzystania przez Studium wynajmowanych pomieszczeń Akademii Morskiej
w Gdyni wykazała, że użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach
najmu i utrzymywano w należytym stanie technicznym. Należności z tytułu najmu
regulowano w większości przypadków terminowo i w prawidłowej wysokości.

17 Wnioski
Z uwagi na specyfikę kontrolowanej działalności i indywidualny charakter
stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje
wniosków systemowych. Wnioski pokontrolne skierowane do kierowników
poszczególnych jednostek zostały przedstawione w załączniku 5.1. Metodyka
kontroli i informacje dodatkowe.

18 Działania po kontroli
 W wyniku przeprowadzonych kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
ustawy o NIK, Najwyższa Izba Kontroli skierowała cztery wnioski
pokontrolne do Rektora Akademii Morskiej w Gdyni oraz jeden wniosek
do Zarządu Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni
Sp. z o.o.
 Kierownicy jednostek kontrolowanych nie wnieśli zastrzeżeń do wystąpień
pokontrolnych. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że Rektor Akademii
Morskiej w Gdyni podjął działania na rzecz realizacji wniosków
pokontrolnych, a wniosek do Zarządu Studium został zrealizowany.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

