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WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  

 

dotyczy: kulis towarzyszących transakcji zbycia i nabycia prywatnych 

nieruchomości przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka 

 

Szanowni Państwo, 

 

W przeciągu ostatniego tygodnia media obiegły informacje związane kulisami  

transakcji nabycia i zbycia prywatnych nieruchomości Prezydenta Wrocławia. Pan Prezydent 

Jacek Sutryk kupił obecny dom od Pana Andrzeja Rusko – Prezesa  Wrocławskiego 

Towarzystwa Sportowego S.A., które otrzymuje wielomilionowe dotacje od Gminy Wrocław. 

Publicznie poddawana jest także w wątpliwość wysokość ustalonej ceny nabycia wspomnianej 

nieruchomości na terenie wrocławskiego Sępolna.       



 Druga część wątpliwości wiąże się z kolei z kwestią zbycia dotychczasowej 

nieruchomości Prezesowi Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., Panu Grzegorzowi 

Kaliszczakowi, który zarządza tą spółką od marca 2019 roku. To spółka ze 100 % udziałem 

Gminy Wrocław. Pan Grzegorz Kaliszczak wcześniej m.in. zarządzał finansami miejskiej 

spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. Pani Joanna Kasprzak (obecnie małżonka Pana Kaliszczaka) 

od marca 2019 jest członkiem zarządu ZOO Wrocław, następnie była Wiceprezesem, a od 

marca 2022 pełni funkcję prezesa spółki komunalnej ZOO Wrocław.  

 Wymienione w niniejszej korespondencji osoby są w dużym stopniu zależne 

biznesowo od Prezydenta Wrocławia. Wpływ włodarza miasta na obsadę zarządów spółek 

komunalnych jest dość oczywisty, podobnie jak kwestia wpływu na kształtowanie 

wysokości dotacji na rzecz sportu. Przeprowadzenie transakcji w takiej, a nie innej 

konfiguracji sugeruje istnienie prywatnych relacji pomiędzy wymienionymi osobami. 

 Z punktu widzenia dbałości o wrocławskich podatników oraz o majątek Gminy 

Wrocław istotne jest sprawdzenie czy wspomniane zależności nie wpływały w żaden 

sposób na ceny bądź inne warunki związane z transakcjami na nieruchomościach 

Prezydenta Wrocławia. Postulujemy zatem co najmniej o analizę cen zbliżonych 

nieruchomości w okresie zawierania transakcji,  sprawdzenie przepływów finansowych 

pomiędzy osobami (oraz innymi uznanymi za istotne) wymienionymi w niniejszej 

korespondencji w okresie 2018 – obecnie. Za istotne uznajemy także prześwietlenie umów 

i zleceń zakupu, umów o dzieło, umów zleceń podpisanych przez Wrocławskie 

Towarzystwo Sportowe S.A., Park Wodny Wrocław S.A. oraz ZOO Wrocław Sp. z o.o. w 

okresie 2019 – obecnie.  
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