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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/14/002 - „Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice1” 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

 
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Maria Talik, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 89027 z  22 stycznia  
2014 r.,  

2. Mariusz Klimontowicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 89030  
z  22 stycznia 2014 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.2, ul. Wincentego Pola 16,  
44-100 Gliwice, REGON 276142230 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bogdan Traczyk, Prezes Zarządu3 (od dnia 30 stycznia 2007 r. 4) 
 [Dowód: akta kontroli str. 5-7, 10, 17] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości5 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie spraw objętych kontrolą w latach 2011-20146 
(do dnia 16 maja)7. 

Pozytywna ocena dotyczy przede wszystkim: sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, 
przestrzegania zasad wynagradzania osób zasiadających w jej organach (za wyjątkiem 
przypadków opisanych poniżej) oraz składania oświadczeń majątkowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- wypłacenia od stycznia do września 2011 r. osobom zasiadającym w organach Spółki 
wynagrodzeń miesięcznych z naruszeniem art. 29b ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi8, poprzez przyjęcie 
niewłaściwej podstawy ich wyliczeń, przy czym w tym samym roku skorygowano 
wynagrodzenia do prawidłowej wysokości oraz dokonano rozliczenia nadpłaconej kwoty9; 

- naliczania i wypłacania Prezesowi Zarządu Spółki do 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia bez 
decyzji Zgromadzenia Wspólników o jego przyznaniu, co naruszało art. 6 ust. 2 ustawy 
kominowej; 

- trzykrotnego wypłacania w latach 2011-2013 Prezesowi Zarządu Spółki bonów 
towarowych, które nie należały do kategorii świadczeń wskazanych w obowiązujących 
Prezesa przepisach o wynagradzaniu, tj. w ustawie kominowej oraz w rozporządzeniu  
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 przyznawania10; 

                                                      
1 Dalej zwanego także „Miastem”. 
2 Uprzednio: „Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach”. Dalej zwana „Spółką” lub „ARL / GAPR”. 
3 Dalej zwany „Prezesem Zarządu” lub „Prezesem”. W okresie objętym kontrolą Spółka posiadała jednoosobowy zarząd. 
4 Uchwała o powołaniu z 30 stycznia 2007 r. Umowa o pracę z 31 stycznia 2007 r. (obowiązująca od 1 lutego 2007 r.). 
5 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
6 Ponadto, działania i zdarzenia zaistniałe przed 2011 r., w przypadkach gdy miały one wpływ na funkcjonowanie Spółki  
w badanym okresie. 
7 Dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK w Spółce. 
8 Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm., zwanej dalej ustawą „kominową”. 
9 Poprzez pomniejszenie wynagrodzeń w kolejnych miesiącach 2011 r. 
10 Dz. U. Nr 14, poz. 139 – zwanym dalej rozporządzeniem „w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych”. 
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- niewywiązania się z obowiązków dotyczących prowadzenia Biuletynu Informacji 
Publicznej11, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej12 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej13, w tym m.in. 
nieprzekazania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do 
zamieszczenia na stronie głównej BIP; 

- nieustanowienia w umowie i niepowołania rady nadzorczej w jednej ze spółek zależnych, 
której wszystkie udziały z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały przejęte przez Spółkę, w wyniku 
realizacji planu podziału Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A.14, pomimo 
wymogu określonego w art. 10b w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalnej15. 

Ponadto, uwagi NIK dotyczyły w szczególności: 

- prowadzonych, na przełomie lat 2013/2014 oraz w trakcie niniejszej kontroli, procesów 
przekształceń własnościowo-organizacyjnych, związanych z nabyciem akcji GAPP S.A.,  
a następnie przejęciem zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, w tym udziałów i akcji 
innych spółek oraz wiążącym się z ww. procesami nabyciem akcji spółek od ARP S.A.16 
Uwzględniając złożoną strukturę własnościową spółek, których udziały przejęła ARL/GAPR, 
a także zróżnicowany przedmiot ich działalności oraz biorąc pod uwagę że ww. procesy 
własnościowo-organizacyjne nie zostały w pełni zakończone, NIK nie odniosła się w ocenie 
ogólnej do tych procesów (na ich obecnym etapie), formułując jedynie uwagi przedstawione 
w dalszej części wystąpienia, w szczególności odnoszące się do aktywności Spółki 
wykraczającej poza obszar Gminy Gliwice. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Tworzenie i przystępowanie do spółek przez Gminę oraz przez spółki 
z udziałem Gminy 

1.1. Utworzenie Spółki przez Gminę 

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach powstała w 1998 r. na bazie 
zlikwidowanej Gliwickiej Agencji Inicjatyw Gospodarczych i Międzygminnego Ośrodka 
Doradztwa i Orientacji Zawodowej dla potrzeb realizacji celów strategicznych Przemysłowo 
Rolnego Segmentu Lokalnego Gliwice - Zabrze - Knurów - Toszek, utworzonego w ramach 
Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego.  
Rada Miejska w Gliwicach uchwałami nr XXXVI/516/97 z 5 czerwca 1997 r. oraz nr 
XL/591/97 z 13 listopada 1997 r. podjętymi na wniosek Zarządu Miasta Gliwice, wyraziła 
zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego pod nazwą: początkowo Agencja Rozwoju 
Regionalnego Sp. z o.o., następnie pod nazwą Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., 
której udziałowcami byli członkowie Przemysłowo-Rolnego Segmentu Lokalnego Gliwice-
Zabrze-Knurów-Toszek, powołanego do realizacji Kontraktu Regionalnego dla 
Województwa Katowickiego17. Celem działania Spółki miało być ograniczenie wzrostu 
bezrobocia, powstanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz zagospodarowanie 
mienia zbędnego.18 Spółka została powołana aktem założycielskim z 7 lipca 1998 r. 
Założycielami Spółki byli członkowie ww. Segmentu Lokalnego, wśród których największą 
liczbę udziałów objęły gminy Gliwice i Zabrze oraz Skarb Państwa, który następnie,  
w związku z reformą samorządową, przekazał swoje udziały gminom i powiatom, na terenie 
których spółka prowadziła działalność, w tym powiatowi gliwickiemu oraz samorządom miast 
na prawach powiatu - Gliwice oraz Zabrze. 

                                                      
11 Zwanego dalej „BIP”. 
12 Dz. U. z 2014 r., poz. 782, zwanej dalej ustawą „o dostępie do informacji publicznej”. 
13 Dz. U. Nr 10, poz. 68, zwanego dalej rozporządzeniem „w sprawie BIP”. 
14 Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie w Rybniku), dalej zwana „GAPP” 
lub „GAPP S.A.”. Na temat nabycia akcji GAPP i jej podziału szerzej w rozdziale III.1.2 niniejszego wystąpienia. 
15 Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236, dalej zwanej ustawą „o gospodarce komunalnej” lub „ugk”. 
16 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „ARP”. 
17 Spółka była odnotowana pod numerem KRS 89796 (poprzednio odnotowana pod numerem  RHB 15654).  
18 Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. f i g oraz art. 58 usg oraz art. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia  
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (tj. Dz. U. Nr 30 poz. 127 ze zm.) w związku z art. 9 ustawy  
o gospodarce komunalnej. 
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. udziałowcami Spółki byli: Miasto Gliwice, Powiat 
Gliwicki (ziemski), Miasto Zabrze, Gmina Knurów i Gmina Wielowieś19. W okresie od  
1 stycznia 2011 r. do 5 lutego 2013 r. wartość i liczba udziałów w Spółce będących  
w posiadaniu Miasta Gliwice20 wynosiła od 98,76% do 99,58% kapitału, natomiast pozostali 
udziałowcy posiadali od 0,03% (Gmina Knurów) do 0,25% (Miasto Zabrze21).  
W związku z objęciem w dniu 5 lutego 2013 r. udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym ARL przez cztery spółki komunalne, udział Miasta Gliwice obniżył się do 
83,08%, zaś ww. spółki w kapitale ARL posiadały odpowiednio: 5,20% - PWiK Sp. z o.o.22, 
4,69% - ZBM I TBS Sp. z o.o.23, 3,64% - ZBM II TBS Sp. z o.o.24 oraz 2,34% - PEC Sp.  
z o.o.25 Pozostali udziałowcy, jednostki samorządu terytorialnego posiadały od 0,02% 
(Gmina Knurów) do 0,22% (Miasto Zabrze). W dniu 18 października 2013 r. nastąpiła 
kolejna zmiana udziałowców Spółki, w wyniku czego wartość i liczba udziałów będących  
w posiadaniu Miasta Gliwice uległa obniżeniu do 80,28% kapitału udziałowego, a spółek 
komunalnych odpowiednio do: 5,03% - PWiK, 4,53% - ZBM I TBS, 3,52% - ZBM II TBS oraz 
2,26% - PEC. Nowi udziałowcy objęli udziały kapitałowe spółki w następujących 
wysokościach: ARP S.A. 2,14%, Gmina Czechowice-Dziedzice 1,06%, Gmina Żory 0,42%. 
Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego, będące dotychczas udziałowcami Spółki, 
posiadały w kapitale od 0,02% (Gmina Knurów) do 0,21% (Miasto Zabrze). 
W związku z dokonaniem w dniu 31 grudnia 2013 r. wpisu do KRS o podwyższeniu kapitału 
zakładowego z dnia 18 października 2013 r., na podstawie § 12 ust. 3 i 4 umowy Spółki,  
w trybie art. 199 § 4 Ksh dokonano umorzenia udziałów należących do Fundacji Przestrzeni 
Górnego Śląska oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.26  
Na dzień 1 stycznia 2014 r. udziałowcami Spółki byli: Miasto Gliwice (gmina wraz powiatem 
grodzkim), które posiadało 80,08,% kapitału, spółki z udziałem Miasta posiadały 
odpowiednio: PWiK - 5,02%, ZBM I TBS - 4,52%, ZBM II TBS - 3,51% oraz PEC - 2,26 %. 
Udział pozostałych wspólników w kapitale wynosił: ARP S.A. - 2,14%, Gmina Czechowice-
Dziedzice - 1,05%, Gmina Żory - 0,42%, Miasto Zabrze - 0,21 %, powiat ziemski Gliwice - 
0,10% Gmina Knurów - 0,02%. 

[Dowód: akta kontroli str. 1570-1573] 

1.2. Przystępowanie przez Spółkę do innych spółek 

1.2.1. Nabycie akcji GAPP S.A. 
Do 2013 r. Spółka nie posiadała udziałów ani akcji innych spółek prawa handlowego.  
W 2013 r., w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Ministra Skarbu Państwa27 
pisemnego przetargu publicznego, Spółka28 nabyła większościowy pakiet akcji (78,59 % 
kapitału zakładowego) Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A.29.  
W dniu 5 grudnia 2012 r. Minister, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji30 i stosownie do przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu 
zbywania akcji Skarbu Państwa31, ogłosił zaproszenie do składania ofert nabycia 

                                                      
19 W umowie Spółki miasta na prawach powiatu (Gliwice i Zabrze) i należące do nich udziały ujęto w podziale na gminę oraz 
powiat grodzki. 
20 Łącznie w posiadaniu gminy oraz powiatu grodzkiego. 
21 Łącznie w posiadaniu gminy oraz powiatu grodzkiego. 
22 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka ze 91,92 % udziałem Miasta Gliwice), 
zwana dalej także „PWiK”. 
23 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka ze 100 % 
udziałem Miasta Gliwice), zwana dalej także „ZBM I TBS”. 
24 Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka ze 100 % 
udziałem Miasta Gliwice), zwana dalej także „ZBM II TBS”. 
25 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółka ze 100 % udziałem Miasta Gliwice), 
zwana dalej także „PEC”. 
26 Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska (FPGŚ) oraz Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (GARR) posiadały po  
8 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.  
27 Dalej zwanego „MSP” lub „Ministrem”. 
28 Wówczas jako Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 
29 Skarb Państwa był większościowym akcjonariuszem GAPP. Pozostałymi akcjonariuszami byli: Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. w Warszawie, Gmina Czechowice-Dziedzice, Gmina Żory, Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach  
i Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach. W wyniku realizacji planu podziału GAPP, po nabyciu 
pakietu jej udziałów przez Spółkę, mniejszościowi akcjonariusze GAPP stali się udziałowcami Spółki (wg parytetu określonego 
w planie podziału). Szerzej na ten temat w dalszej części niniejszego wystąpienia. 
30 Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm., dalej zwanej „ukip”. 
31 Dz. U. Nr 114, poz. 664. 
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należących do Skarbu Państwa 17 546 akcji imiennych GAPP. Minimalna cena sprzedaży 
(cena wywoławcza) za jedną akcję wynosiła 1 911,82 zł, co stanowiło 33 544 793,72 zł za 
wszystkie zbywane akcje. Zapłata za akcje miała nastąpić przelewem na rachunek bankowy 
MSP przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, nie później niż 30 dni od daty 
powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Akceptowano jedynie jednorazową płatność 
za zbywany pakiet akcji. Warunkiem przystąpienia do przetargu było wniesienie wadium  
w wysokości 3 354 479,37 zł przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa w terminie do 
dnia składania pisemnej oferty nabycia akcji. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 7 
stycznia 2013 r. do godz. 14.00. 

[Dowód: akta kontroli str. 79-80, 498, 516-528, 531-538, 1567-1568, 1577-1579, 1581] 

Przed dniem 5 grudnia 2012 r. Minister dwukrotnie ogłaszał przetarg publiczny na nabycie 
akcji GAPP: w dniu 14 marca 2012 r. (termin składania ofert: do 16 kwietnia 2012 r., cena 
wywoławcza: 2 430 zł za jedną akcję32) i w dniu 15 października 2012 r. (termin składania 
ofert: do 12 listopada 2012 r., cena wywoławcza: 2 065,50 zł za jedną akcję). W obydwu 
przypadkach w odpowiedzi na ww. zaproszenia do przetargu nie została złożona żadna 
oferta. Spółka nie wzięła udziału w tych przetargach, ponieważ, jak wyjaśnił Prezes 
Zarządu, pierwsze informacje o wystawieniu do sprzedaży akcji GAPP pozyskał po 
unieważnieniu drugiego z ww. przetargów, a wcześniej nie śledził ogłoszeń MSP i nie 
dysponował wiedzą, że takie przetargi były w ogóle ogłoszone, a ponadto operacja ta nie 
była ujęta w planach rozwojowych Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 539-544, 723, 729-730, 1389, 1422] 

W zaproszeniu MSP z dnia 5 grudnia 2012 r. do przetargu na nabycie akcji GAPP podano, 
że podstawowym przedmiotem działalności tej spółki jest prowadzenie działalności 
usługowej, w szczególności w zakresie zarządzania, wynajmu nieruchomości oraz usług 
finansowych, z wyłączeniem usług bankowych. Jednocześnie w profilu spółki, który 
opublikowano na stronach MSP, podano m.in., że „jej misją jest tworzenie odpowiednich 
warunków i instrumentów do podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu śląskiego, 
przy wykorzystaniu dostępnych programów Unii Europejskiej, aktywizacja 
przedsiębiorczości, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach, promocja 
innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz wskazywanie inwestycyjnych 
walorów regionu”33. Jak podano, „poza tym firma prowadzi działalność usługową w zakresie 
doradztwa, szkoleń, finansów oraz proinnowacyjności”.  

[Dowód: akta kontroli str. 531, 535-536] 

Oferenci mogli ponadto skorzystać z opracowanego na zlecenie MSP „Memorandum 
informacyjnego”, „przedstawiającego wybrane, podstawowe aspekty działalności spółki” wg 
stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., w tym m.in. informacje na temat: wysokości kapitału 
zakładowego spółki, jej przedmiotu działalności, składu organów, struktury organizacyjnej  
i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, co obejmowało m.in. krótką 
charakterystykę działalności parków przemysłowych i inkubatora technologicznego, 
struktury zatrudnienia i systemu wynagrodzeń, głównych źródeł przychodów, należności  
i zobowiązań, wyposażenia technicznego, nieruchomości (w tym stanowiących własność 
spółki, pozostających w jej użytkowaniu wieczystym, o nieuregulowanym stanie prawnym 
czy obciążonych zastawem hipotecznym34), posiadanych udziałów i akcji w innych 
podmiotach, praw autorskich, pozycji rynkowej i strategii marketingowej. Ponadto 
zamieszczono tam analizę ekonomiczno-finansową sporządzoną na podstawie sprawozdań 
finansowych za lata 2008-2011 (do czerwca), prezentującą strukturę aktywów i pasywów 
spółki, uproszczony rachunek zysków i strat oraz analizę wskaźnikową (obejmującą 
wskaźniki: płynności, rentowności, zadłużenia i obsługi długu, sprawności zarządzania 

                                                      
32 Oferowano wówczas 17 546 zł akcji. W zaproszeniu z 14 marca 2012 r. podano, że w związku z trwającym procesem 
umorzenia akcji należących do jednego z akcjonariuszy udział procentowy Skarbu Państwa w kapitale Spółki może wzrosnąć  
z 69,89% do 78,59%. Na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAPP z 14 listopada 
2012 r. umorzono 2 779 akcji przysługujących Gminie Bytom, w związku z czym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego 
GAPP o kwotę 2 779 000 zł.  
33 Jak podano w sprawozdaniu Zarządu GAPP z działalności tej spółki w 2012 r., jej misją było „tworzenie warunków, metod  
i narzędzi do podnoszenia konkurencyjności gospodarki Regionu Śląska”. 
34 Jeden z tych przypadków dotyczył hipoteki umownej kaucyjnej (do kwoty 9 988 911,89 zł), ustanowionej aktem notarialnym 
z 7 stycznia 2011 r., na zabezpieczenie należytego wykonania przez Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu 
Lotniczego Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązań wynikających z umowy z 30 czerwca 2010 r. o udzielenie 
wsparcia ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). 
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aktywami)35. W I półroczu 2011 r. GAPP osiągnęła zysk wynoszący 1 942,6 tys. zł. 
Jednocześnie poniosła stratę na sprzedaży wynoszącą w tym okresie 56,6 tys. zł. Jak 
podano w „Memorandum”, „z prowadzonej działalności jedynie działalność w zakresie 
prowadzenia parków przemysłowych i inkubatora technologicznego przynosi zyski  
(w okresie I półrocza parki i inkubator przyniosły łącznie (+) 989 tys. zł wyniku na sprzedaży, 
ale łączny wynik na sprzedaży spółki wyniósł (-) 56,6 tys. zł, co oznacza, iż działalność 
parków finansuje inne dziedziny działalności spółki). Pozostała działalność spółki ma 
charakter non-profit (dotyczy to realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej oraz 
działalności Funduszu Pożyczkowego) bądź jest prowadzona w marginalnym zakresie 
(komercyjne usługi doradcze). Jednocześnie, ewentualne wypracowane zyski muszą być, 
zgodnie ze statutem, przeznaczane na cele statutowe. Dlatego też spółka nie może być 
rozpatrywana w kategoriach inwestycji przynoszącej dochód.” Podano też, że „dominującym 
źródłem obrotów jest refundacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz 
wynajem nieruchomości”. 

[Dowód: akta kontroli str. 531-533, 1066-1113] 

W ww. profilu GAPP, na stronach internetowych MSP, podano następujące informacje na 
temat jej wyników finansowych w latach 2009-2011: przychody netto ze sprzedaży 
(odpowiednio: 12 409 tys. zł, 14 549 tys. zł i 13 880 tys. zł); EBITDA36 (5 020 tys. zł, 4 950 
tys. zł i 6 304 tys. zł); wynik netto (zysk: 524 tys. zł, 1 088 tys. zł i 2 287 tys. zł). Podano też, 
że spółka zatrudniała 90 pracowników, a jej kapitał zakładowy wynosił 22 326 000 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 535-536] 

Dnia 4 stycznia 2013 r. Spółka wpłaciła na rachunek MSP wymagane wadium. Ofertę Spółki 
złożono w MSP w dniu 7 stycznia 2013 r. (była to jedyna oferta złożona do przetargu37). 
Spółka zaoferowała cenę 33 565 498 zł za 17 546 akcji (1 913 zł za jedną akcję).  
W dniu 10 stycznia 2013 r. rozstrzygnięto przetarg, wybierając ofertę złożoną przez Spółkę. 
W dniu 17 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki38 podjęło 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez nią akcji GAPP za kwotę nie większą 
niż 1 950 zł za jedną akcję. Uprzednio, w dniu 2 stycznia 2013 r. uchwałę w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania zamiaru Zarządu Spółki dotyczącego nabycia akcji GAPP 
podjęła Rada Nadzorcza Spółki39 (sprawa ta została przedstawiona Radzie przez Prezesa 
Zarządu już wcześniej, podczas posiedzenia Rady w dniu 20 grudnia 2012 r.). Umowę 
sprzedaży akcji GAPP, pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra oraz 
Spółką reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, zawarto w dniu 8 lutego 2013 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 545-567, 573-579] 

Pismami z dnia 15 stycznia 2013 r.40 Prezes Spółki zaoferował czterem spółkom z udziałem 
Miasta Gliwice objęcie za gotówkę określonej liczby udziałów (po 875 zł za jeden udział)  
w podwyższonym kapitale zakładowym ARL, z tego: ZBM I TBS Sp. z o.o. - 10 286 
udziałów o wartości 9 000 250 zł; ZBM II TBS Sp. z o.o. - 8 000 udziałów o wartości 
7 000 000 zł; PEC Sp. z o.o. - 5.143 udziałów o wartości 4 500 125 zł; PWiK Sp. z o.o. - 
11 428 udziałów o wartości 9 999 500 zł. Jednocześnie poinformował, że „przewidywany 
okres wyjścia z inwestycji poprzez nabycie przez ARL sp. z o.o. udziałów (...)41 w celu ich 
umorzenia to 5-8 lat” oraz że „przewidywana stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi ok. 5 %”. 
W ww. pismach Prezes zaznaczył, że pozyskane środki finansowe Spółka planuje 
przeznaczyć na nabycie akcji GAPP. Wskazał, co jest przedmiotem działalności GAPP. 
Poinformował też, że spółka „jest właścicielem i zarządza” dwoma parkami przemysłowymi  
i jednym inkubatorem przedsiębiorczości, jak również posiada większościowe udziały  
w utworzonym ze środków unijnych Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym 
Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach42. Ponadto 
wskazał wartość aktywów GAPP (71,2 mln zł) i wskaźnik rentowności kapitału własnego 
(ROE) GAPP za 2011 r. (5,91%). 

                                                      
35 Podstawowe dane wynikające ze sprawozdania finansowego GAPP za 2012 r. przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 
36 EBITDA - zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji. 
37 Stosownie do informacji opublikowanych na stronach MSP. 
38 Zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZW”. 
39 Zwana dalej także „RN”. 
40 Skierowanymi do prezesów zarządów ww. czterech spółek. 
41 Udziałów poszczególnych spółek, odpowiednio: PEC, PWiK, ZBM I TBS i ZBM II TBS. 
42 Dalej zwanym „ŚCNTPL”. 
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[Dowód: akta kontroli str. 601-602, 642-643, 687-688, 710-711] 

W kwestii sposobu ustalenia liczby udziałów zaoferowanej do objęcia poszczególnym 
spółkom, Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że liczbę tę określono w bezpośrednich 
rozmowach i uzgodnieniach, jakie prowadził z przedstawicielami zarządów tychże spółek 
celem wstępnego rozeznania ich potencjału w zakresie możliwości dokonania inwestycji 
kapitałowej w ARL Sp. z o.o. 

[Dowód: akta kontroli str. 722, 728] 

Do wszystkich spółek pismo Prezesa Zarządu wpłynęło w tym samym dniu (15 stycznia 
2013 r.). Uchwały organów poszczególnych spółek w sprawie objęcia udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym ARL zostały podjęte w następujących terminach: 
uchwały zarządów - 9 stycznia 2013 r. (PWiK), 16 stycznia 2013 r. (ZBM I TBS i ZBM I TBS) 
i 17 stycznia 2013 r. (PEC); uchwały rad nadzorczych43 - 17 stycznia 2013 r. (ZBM I TBS), 
21 stycznia 2013 r. (PEC), 22 stycznia 2013 r. (ZBM II TBS) i 31 stycznia 2013 r. (PWiK); 
uchwały Zgromadzeń Wspólników - 29 stycznia 2013 r. (ZBM I TBS i ZBM II TBS),  
31 stycznia 2013 r. (PWiK) i 1 lutego 2013 r. (PEC). 
W dniu 5 lutego 2013 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia jej kapitału zakładowego o kwotę 30 499 875 zł (po podwyższeniu kapitał 
zakładowy ARL wzrósł do kwoty 192 122 000 zł) i objęcia 34 857 nowo utworzonych 
udziałów w tym kapitale przez nowych wspólników. W tym samym dniu zarządy ww. 
czterech spółek złożyły, w formie aktów notarialnych, oświadczenia o objęciu 
zaproponowanej im wcześniej liczby udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ARL 
(procentowo ich udział w kapitale zakładowym ARL wyniósł: PEC - 2,34%, PWiK - 5,20%, 
ZBM I TBS - 4,69% i ZBM II TBS - 3,64%). Poszczególne spółki, tytułem wpłaty za objęcie 
ww. udziałów, dokonały w dniach 4 do 5 lutego 2013 r.44 przelewu na rachunek ARL 
środków w łącznej kwocie 30 499 875,00 zł45. 

[Dowód: akta kontroli str. 568-572, 581-582, 597-720, 1571, 2240-2244] 

W dniu 7 lutego 2013 r. Spółka, tytułem zapłaty za zakup akcji GAPP, przelała na rachunek 
MSP kwotę 30 211 018,63 zł, tj. cenę sprzedaży wynikającą ze złożonej oferty, 
pomniejszoną o kwotę wpłaconego w ramach przetargu wadium w kwocie 3 354 479,37 zł, 
zaliczonego na poczet ceny nabycia. 
Odpowiadając na pytanie, dlaczego Spółka przystąpiła do przetargu publicznego na nabycie 
akcji GAPP pomimo nieposiadania zgromadzonych środków finansowych46 w kwocie 
30 211 018,63 zł umożliwiających nabycie powyższych akcji, Prezes Zarządu wyjaśnił, że 
posiadał on pewność zgromadzenia środków finansowych na nabycie pakietu akcji  
w terminie określonym przez MSP, którą uzyskał na podstawie szeregu rozmów odbytych  
z przedstawicielami Miasta Gliwice, jako wspólnika Spółki oraz z zarządami spółek z jego 
udziałem, a ponadto, na wypadek braku zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, 
uzyskał opinię banku prowadzącego rachunki Spółki w zakresie jej zdolności kredytowej 
(opinia z 2 stycznia 2013 r.). Zdolność tę określono na 31 000 000 zł, zatem w przypadku 
niepowodzenia operacji podwyższenia kapitału zakładowego, jak wyjaśnił Prezes, Spółka 
miała możliwość skorzystania z finansowania w postaci kredytu bankowego. Wyjaśnił też, 
że ww. opinia została przekazana do MSP wraz z ofertą na nabycie akcji GAPP. 
Jednocześnie wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą (od 2011 r.) Spółka nie ubiegała się  
o kredyty bankowe. 
W ww. opinii bankowej z 2 stycznia 2013 r. stwierdzono, że bank od 1998 r. prowadzi 
rachunek bankowy Spółki, a współpraca ze Spółką jako klientem banku układa się 
pozytywnie. Określając zdolność kredytową Spółki, podkreślono jednocześnie, że 
ostateczna kwota kredytu oraz jego warunki wymagają decyzji właściwego organu banku  
i uzależnione są od akceptowalnego przez bank prawnego zabezpieczenia spłaty, a wydana 
opinia nie stanowi promesy kredytowej. 

                                                      
43 We wszystkich ww. przypadkach rady nadzorcze pozytywnie zaopiniowały zamiar przeprowadzenia przedmiotowej operacji. 
44 Poszczególne spółki dokonały wpłat, w wysokości określonej pismem Prezesa Zarządu z 15 stycznia 2013 r.,  
w następujących terminach: ZBM I TBS - 5 lutego 2013 r., ZBM II TBS - 4 lutego 2013 r., PEC - 5 lutego 2013 r., PWiK - 4 i 5 
lutego 2013 r. 
45 Z tego 288 856,37 zł  przeznaczono, zgodnie z wyjaśnieniem Prezesa Zarządu, na podatek od czynności cywilnoprawnych, 
który wyniósł 335 448 zł. 
46 Jak podano powyżej, spółki PEC, PWiK, ZBM I TBS i ZBM II TBS wpłat tytułem objęcia udziałów  w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki dokonały w dniach 4 do 5 lutego 2013 r. 
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[Dowód: akta kontroli str. 517, 549, 566-572, 722-723, 728-729, 740, 745, 748] 

Stosownie do wyjaśnień Prezesa Zarządu, nabycie akcji GAPP było związane 
„z zamierzeniami Spółki dotyczącymi jej rozwoju w branży lotniczej oraz związanymi  
z wykorzystaniem jej doświadczeń w zakresie realizacji projektów europejskich  
i zarządzania parkami i inkubatorami przedsiębiorczości”. 
We wspomnianych wcześniej pismach z 15 stycznia 2013 r. (skierowanych do czterech 
spółek z udziałem Miasta) Prezes Zarządu podał, że „akwizycja ta47 umożliwi dywersyfikację 
geograficzną działalności ARL”, a podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 30,5 
mln zł „zwiększy potencjał finansowy przedsiębiorstwa” i „utrwali w skali całego kraju 
pozycję ARL sp. z o.o. jako Instytucji Otoczenia Biznesu o najwyższym stopniu 
kapitalizacji”. Wskazał też, że „grupa firm, jaka zostanie utworzona, stanie się poważnym 
graczem w skali regionalnej, co ze względu na strukturę kapitałową i siedzibę ARL sp. z o.o. 
podniesie znaczenie i prestiż dominującego udziałowca - Miasta Gliwice”. Również  
w ofercie wskazał, że zakup akcji GAPP „umożliwi dywersyfikację geograficzną działalności 
oraz doprowadzi do stworzenia efektu synergii wynikającego z działalności obu firm”48.  
Jak wyjaśnił Prezes, przystępując do przetargu na zakup akcji GAPP, w przypadku 
przyjęcia oferty Spółki, zakładano kontynuację jej działalności w ramach jednego podmiotu 
powstałego w wyniku połączenia obydwu spółek (ARL i GAPP) lub ARL z wyodrębnioną 
organizacyjnie częścią GAPP. Wyjaśnił też, że w związku z dotychczasową działalnością 
GAPP prowadzoną w Żorach, Bytomiu oraz Rybniku, a pośrednio również w Czechowicach-
Dziedzicach, rozszerzenie geograficznego obszaru działalności podmiotu powstałego po 
połączeniu spółek było kwestią naturalną, gdyż dotychczasowa działalność ARL 
koncentrowała się właściwie na terenie Gliwic. 
[Dowód: akta kontroli str. 372,375, 581-582, 601-602, 642-643, 687-688, 710-711, 722, 728] 

W zaproszeniu z 5 grudnia 2012 r. do przetargu publicznego przewidziano możliwość 
skorzystania przez oferentów z możliwości przeprowadzenia ograniczonego badania GAPP, 
pozwalającego na zapoznanie się z przedsiębiorstwem tej spółki, w jej siedzibie w terminie 
od 12 grudnia 2012 r. do 3 stycznia 2013 r., po złożeniu wniosku o przeprowadzenie takiego 
badania. Spółka nie skorzystała z tej możliwości, nie opracowała również ani nie zleciła 
opracowania analiz opłacalności ww. przedsięwzięcia, w szczególności due diligence49. 
Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki, nie opracowano żadnych dokumentów z uwagi na 
bardzo małą ilość czasu (decyzja o nabyciu akcji GAPP zapadła w ostatniej dekadzie 
grudnia 2012 r.) oraz napięty harmonogram operacji podwyższenia kapitału zakładowego 
ARL i procesu przygotowania oferty dla MSP (pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia 2012 
a Nowym Rokiem 2013). Dodatkowym uzasadnieniem dla takiego postępowania, jak 
wyjaśnił, „była konieczność osiągnięcia efektu zaskoczenia” wobec informacji o działaniach 
podejmowanych przez konkurentów. Prezes wyjaśnił też, że wiedzę na temat 
przygotowania oferty miały w Spółce tylko cztery osoby, a także kilka osób Kierownictwa 
Miasta Gliwice, jako głównego udziałowca Spółki oraz jeden urzędnik MSP. 
Prezes wyjaśnił, że sytuacja w GAPP była mu znana ze względu na wieloletnią współpracę 
z tą spółką, opierał się też na „Memorandum informacyjnym” otrzymanym z MSP oraz 
dysponował sprawozdaniem pobranym z Monitora Polskiego B50.  
Odnosząc się do ww. „wieloletniej współpracy z GAPP”, Prezes wyjaśnił, że trwała ona od 
2005 r., z tego w okresie objętym kontrolą Spółka współpracowała z GAPP przy realizacji 
projektów sieciowych: trzech projektów POIG51 5.2. - dotyczących Audytu Potrzeb 
Marketingowych (2009-2011), Audytu Marketingowego Młodej Firmy (2011-2013) i Audytu 

                                                      
47 Przejęcie przedsiębiorstwa. 
48 Również w opinii Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach z dnia 1 lutego 2013 r., 
przygotowanej dla Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników Spółki  
w dniu 5 lutego 2013 r. (na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki), podano, m.in. że 
„nabycie akcji GAPP umożliwi dywersyfikację geograficzną działalności ARL” oraz że „podwyższenie kapitału ARL utrwali  
w skali całego kraju pozycję ARL jako Instytucji Otoczenia Biznesu a powstała grupa firm stanie się poważnym podmiotem w 
skali regionalnej, co podniesie znaczenie i prestiż miasta Gliwice jako dominującego udziałowca”. 
49 Due diligence - rozumiane jako poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej 
analizie, przeprowadzanej przez wykwalifikowane w poszczególnych obszarach osoby, pod względem jego kondycji 
handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk (w tłumaczeniu z języka 
angielskiego także jako „należyta staranność”). 
50 Monitor Polski B z 25 września 2012 r., Nr 2227, poz. 1237. Opublikowano tam sprawozdanie finansowe GAPP za 2011 r. 
51 POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
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Strategicznego Przedsiębiorstwa (2011-2013) oraz jednego projektu POKL52 8.2.1 
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim (2009-2011). Jak 
wyjaśnił Prezes, przygotowując wspólnie aplikacje o środki na realizację wspomnianych 
projektów, pracownicy Spółki mieli wgląd w część danych finansowych, co miało na celu 
ustalenie potencjału finansowego i organizacyjnego konsorcjum dla potrzeb realizacji ww. 
projektów. Odpowiadając na pytania, do jakich konkretnie danych finansowych GAPP i za 
jaki okres mieli wgląd pracownicy Spółki, wyjaśnił, że podczas przygotowywania wspólnych 
projektów oraz kontroli ich realizacji mieli oni wgląd „w część danych objętych rachunkiem 
zysków i strat oraz bilansem”. Wyjaśnił też, że jego zdaniem pozwoliło to Zarządowi Spółki 
na dokonanie oceny kondycji nabywanego przedsiębiorstwa w stopniu wystarczającym do 
podjęcia decyzji o jego zakupie. 

 [Dowód: akta kontroli str. 372, 375, 513-515, 723, 729, 740, 745, 914, 917] 

W związku z posiedzeniem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu  
5 lutego 2013 r., zwołanego przez Zarząd Spółki pismem z 21 stycznia 2013 r., Wydział NW 
przygotował opinię dotyczącą podejmowanej na tym posiedzeniu uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Do opinii załączono opracowaną przez Wydział 
„Informację na temat GAPP S.A.”, która obejmowała genezę GAPP (m.in. informacje na 
temat daty jej wpisu do KRS), opis najważniejszych celów działalności spółki, a także 
informacje na temat składu jej organów, jej akcjonariuszy, wysokości kapitału zakładowego, 
wyników finansowych za lata 2009-2011 (co obejmowało dane opublikowane w profilu 
Spółki na stronie internetowej MSP, w tym przychody netto ze sprzedaży, EBITDA i wynik 
netto), struktury wewnętrznej spółki i zadań jej poszczególnych komórek organizacyjnych, 
nieruchomości spółki (informacje dotyczące sposobu ich zagospodarowania i położenia),  
w tym parków przemysłowych i inkubatora technologicznego, udziałów posiadanych  
w ŚCNTPL (wraz z krótką informacją na temat genezy i najważniejszych obszarów 
działalności tej spółki, a także jej kapitału zakładowego). Do informacji załączono wyciąg  
z jej bilansu (aktywa i pasywa w wersji skróconej) oraz rachunku zysków i strat za 2011 r. 
Informację tę przygotowano na podstawie posiadanych przez Wydział dokumentów, tj. 
sprawozdania finansowego GAPP zawartego w Monitorze Polskim B (z dnia 25 września 
2012 r.)53 oraz, jak wyjaśnił Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta54, na podstawie 
informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu Spółki. Na podstawie tych informacji i analiz 
Zastępca Prezydenta, jak wyjaśnił, zdecydował też o wyrażeniu zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Spółki celem nabycia przez nią większościowego pakietu akcji GAPP.  

Zastępca Prezydenta wyjaśnił ponadto, że ze względu na krótki czas do złożenia oferty nie 
przeprowadzono badania due diligence. Następnie wyjaśnił, że Wydział NW „ocenił GAPP 
całościowo, analizując jej aktywa i pasywa oraz inne informacje wynikające ze sprawozdań 
finansowych oraz innych informacji dostępnych publicznie” oraz że na podstawie tych 
informacji Wydział mógł wydać opinię, że „kupno GAPP, w tym przejęcie nieruchomości 
spółki, jest korzystnym posunięciem biznesowym”. Jednocześnie wskazał, że „nabycie akcji 
przy zaproponowanej cenie było dobrym, perspektywicznym posunięciem, a wartość 
nabytego majątku znacznie przekraczała zaproponowaną przez ARL kwotę zakupu akcji”,  
a ponadto że „nabycie akcji GAPP umożliwi dywersyfikację geograficzną GAPR i transfer 
know-how dotyczący zarządzania inkubatorami przedsiębiorczości i funkcjonowania 
funduszy pożyczkowych, ponadto znacznie utrwali w skali całego kraju pozycję GAPR jako 
Instytucji Otoczenia Biznesu, a powstała grupa firm stanie się poważnym podmiotem w skali 
regionalnej, co podniesie znaczenie i prestiż Miasta Gliwice jako dominującego udziałowca”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 72, 581-596, 1353, 1368] 

Prezesi zarządów poszczególnych spółek55, wyjaśniając co stanowiło zabezpieczenie 
uzyskania przez nie wspomnianej stopy zwrotu z inwestycji, wskazali przede wszystkim na 
fakt, iż decydującym udziałowcem ARL jest Miasto Gliwice. Jak wyjaśnili Prezes  
i Wiceprezes Zarządu PEC, wystarczającym według nich zabezpieczeniem było to, że „ARL 

                                                      
52 POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
53 Nr 2227, poz. 12307. 
54 W toku kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów NIK w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (której wyniki przedstawiono  
w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym).  
55 Informacje uzyskane od prezesów zarządów poszczególnych spółek (ZBM I TBS, ZBM II TBS, PWiK i PEC) na podstawie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.), zwanej dalej ustawą „o NIK”. 
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Sp. z o.o. wchodzi do grupy kapitałowej Miasta Gliwice, które jest jej dominującym 
udziałowcem posiadającym ponad 90% udziałów ARL i właścicielem 100% udziałów PEC”. 

[Dowód: akta kontroli str. 597-600, 633-638, 1390-1403] 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, odpowiadając na pytanie, czy i w jaki sposób Miasto 
zamierza zapewnić poszczególnym spółkom uzyskanie zwrotu z inwestycji na poziomie 
wskazanym w ww. piśmie Prezesa z dnia 15 stycznia 2013 r., wyjaśnił, że „to nie miasto 
Gliwice, lecz Prezes Zarządu ARL sp. z o.o. w Gliwicach, zaoferował spółkom PEC, PWiK, 
ZBM I TBS i ZBM II TBS objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki”  
i „jednocześnie zaoferował uzyskanie zwrotu inwestycji kapitałowej z oczekiwaną stopą 
zwrotu na poziomie 5% rocznie”. Jak wyjaśnił, była to „czynność znajdująca się  
w kompetencji zarządu spółki, za realizację której bierze on odpowiedzialność”,  
a „wyjaśnienia prezesów spółek, że dostatecznym dla nich zabezpieczeniem uzyskania 
stopy zwrotu jest fakt, iż Gmina Gliwice jest większościowym udziałowcem Spółki, świadczy 
jedynie o ich dużym zaufaniu do miasta Gliwice jako głównego udziałowca spółki GAPR”. 
Jednocześnie zaznaczył, że wraz z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach56 będzie „śledzić i wspierać w ramach prowadzonego nadzoru 
właścicielskiego realizację złożonej przez Prezesa GAPR oferty”. 

[Dowód: akta kontroli str. 601-602, 642-643, 687-688, 710-711, 1381, 1382-1383] 

Według sprawozdania finansowego GAPP za 2012 r. wartość jej aktywów i pasywów (suma 
bilansowa) na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 74 818 967,71 zł oraz na 31 grudnia 2012 r. 
66 311 957,25 zł. Wynik finansowy (zysk netto) spółki wyniósł w 2011 r. 2 286 711,42 zł 
oraz w 2012 r. 955 497,54 zł. Wynik ze sprzedaży (strata) wyniósł w 2011 r. (-) 290 909,19 
zł oraz w 2012 r. (-) 229 935,12 zł. Wskaźniki rentowności wyniosły w latach 2011 i 2012 
odpowiednio: rentowność majątku (ROA) 3,06% i 1,44%; rentowność netto 13,15% i 6,21%, 
rentowność kapitału własnego (ROE) 5,91% i 2,63%. Wskaźniki płynności finansowej 
wyniosły w ww. latach odpowiednio: wskaźnik I stopnia 2,85 i 3,26; wskaźnik II stopnia 2,65 
i 2,94; wskaźnik III stopnia 2,57 i 2,8257. 

[Dowód: akta kontroli str. 72, 1415-1550] 

1.2.2. Podział GAPP S.A. 
Dnia 29 kwietnia 2013 r. uchwałą Zarządu GAPP utworzono oddział tej spółki jako 
wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie część działalności gospodarczej, 
stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa pod nazwą „Górnośląska Agencja 
Promocji Przedsiębiorczości Oddział w Katowicach”. Plan podziału, na podstawie którego 
Spółka przejęła ww. zorganizowaną część przedsiębiorstwa GAPP, został przyjęty przez 
zarządy łączących się spółek58 i ogłoszony w drodze publikacji na ich stronach 
internetowych w czerwcu 2013 r. Pismami z 5 września 2013 r. oraz 20 września 2013 r., na 
podstawie art. 539 Ksh, Prezes Zarządu zawiadomił wspólników o zamiarze dokonania 
podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na ARL/GAPR jako spółkę przejmującą. 
W dniu 18 października 2013 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w 
sprawie podziału GAPP. W dniu 24 października 2013 r. pełnomocnik Spółki złożył w sądzie 
rejestrowym wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego59) 
podziału GAPP przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, wraz z wnioskiem o wpis 
związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany jej umowy (firmy 
Spółki). W dniu 31 grudnia 2013 r. sąd dokonał stosownych wpisów do rejestru. Wartość 
Oddziału GAPP (zorganizowanej części mienia) przenoszonego do ARL w związku  
z podziałem ustalono na 34 558 042,57 zł (wg wartości aktywów netto na 1 maja 2013 r.). 
Wraz z wydzieloną częścią majątku GAPP, ARL przejęła: 

� 100 % udziałów Premium Composites Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach60; 
� 76,23 % udziałów Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu 

Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach61;  
� 0,19 % akcji Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu62. 

                                                      
56 Dalej zwanego „Wydziałem NW UM”. 
57 Wg opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego GAPP za rok 2012. 
58 Uchwały zarządów obydwu łączących się spółek, dzielonej i przejmującej, w sprawie zatwierdzenia planu podziału oraz 
sprawozdania uzasadniającego podział GAPP S.A.. 
59 Dalej zwanego „KRS”. 
60 Uprzednio jako „UNISERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, dalej zwanej „Premium Composites”. 
61 Ujęto te zmiany w kapitale zakładowym, które do dnia 1 stycznia 2014 r. zostały wpisane do KRS. 
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 [Dowód: akta kontroli str. 79-80, 498-499, 754-782, 919-957, 1567-1568, 1577-1579, 1581, 
1718-1807] 

Do aktywów przejętych przez ARL/GAPR należały środki Funduszu Pożyczkowego63. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Spółce, fundusz pożyczkowy był zasilany środkami 
własnymi GAPP oraz środkami pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego64. Na 31 marca 2014 r. kapitał Funduszu Pożyczkowego wynosił 
13 045 671,85 zł, na który składały się lokaty na rachunkach bankowych (8 200 000 zł), 
środki na kontach (447 818,87 zł) oraz należności funduszu w obrocie, tj. udzielone 
pożyczki długoterminowe (3 952 103,19 zł) oraz pożyczki windykowane (445 749,79 zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 1854-2018] 

Udziały GAPP w Górnośląskim Parku Przemysłowym Sp. z o.o. w Katowicach (5 udziałów  
o wartości nominalnej 1 000 zł), ujęte w planie podziału GAPP, zostały zbyte na podstawie 
umowy z 30 sierpnia 2013 r. osobie fizycznej za cenę 50 000 zł przez Zarząd GAPP przed 
przejęciem przez Spółkę wyodrębnionej części przedsiębiorstwa GAPP.  

 [Dowód: akta kontroli str. 498-499, 731, 754-782, 919-957, 1718-1807] 

Działalność spółek, w których Spółka nabyła lub przejęła (w związku z nabyciem akcji 
GAPP i realizacją jej planu podziału) większościowe udziały bądź akcje, obejmowała65: 

� GAPP S.A. w Rybniku. Przedmiotem działalności spółki (wg jej statutu) było m.in. 
prowadzenie działalności usługowej, w szczególności w zakresie zarządzania, wynajmu 
nieruchomości oraz usług finansowych66. Przychody ze sprzedaży pochodziły z wynajmu 
pomieszczeń oraz związanego z tym świadczenia usług dostępu do Internetu czy centrali 
telefonicznej, a także odsprzedaży mediów czy refakturowania usług telefonicznych.  
W ofercie GAPP znajdowały się m.in. powierzchnie biurowe oraz dwie sale konferencyjne. 
Oferta GAPP obejmowała ponadto pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania67 
oraz zapewnianie przedsiębiorcom dostępu do usług doradczych i szkoleniowych na 
preferencyjnych warunkach (m.in. w oparciu o współpracę z GAPR). 

[Dowód: akta kontroli str. 723, 730, 736, 784-787, 794-797, 1507] 

� ŚCNTPL Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. Celem działalności spółki (wg jej 
umowy) była realizacja w ramach działania 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności” 
POIG projektu pn. „Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-
Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.”, obejmującego, m.in.: utworzenie 
infrastruktury (obiektów i wyposażenia) laboratorium kompozytów68 i laboratorium do prób 
statycznych; współpracę z sektorem nauki oraz komercjalizację wyników badań i tworzenie 
ram współpracy z firmami produkcyjnymi; rozwój współpracy i partnerstwa 
międzyregionalnego i międzynarodowego; aktywizację społeczności lokalnych w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy, a także poszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych 
(natomiast po zakończeniu realizacji ww. projektu, spółka miała zarządzać infrastrukturą 
Centrum)69. Przychody ze sprzedaży70 obejmowały, m.in.: wykonywanie przyrządów do 
klejenia zgodnie z nadesłanymi modelami 3D, frezowanie modeli, lakierowanie elementów 
kadłuba samolotu, wykonanie foremników, modeli, najem biura, badania starzeniowe 
temperaturowo-wilgotnościowe na próbkach połączeń klejonych. Oferta produktowa  
i usługowa obejmowała: usługi wykonywane przez Laboratorium Struktur Kompozytowych71, 
                                                                                                                                       
62 Dalej zwanej także „ARL S.A. w Sosnowcu” lub „ARL w Sosnowcu”. 
63 W toku niniejszej kontroli nie badano prawidłowości funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego. 
64 Wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” Działanie 1.2 
Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw. 
65 Na podstawie umów (statutów) spółek, obowiązujących w okresie od dnia nabycia lub przejęcia tych udziałów bądź akcji 
przez Spółkę do nadal (do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych przez NIK) oraz informacji uzyskanych od Prezesa 
Zarządu Spółki, w odpowiedzi na pytanie kontrolerów NIK dotyczące działalności prowadzonej przez każdą ze spółek  
w okresie od 2013 r. do nadal, w tym ich największych źródeł przychodów, przedmiotu produkcji, przedmiotu świadczonych 
usług oraz oferty dla kontrahentów (rodzajów oferowanych produktów i usług). 
66 W statucie wymieniono przedmiot działalności GAPP w 93 kategoriach wg PKD. 
67 Udzielanie pomocy przedsiębiorcom chcącym skorzystać z preferencyjnych pożyczek oferowanych w ramach funduszu 
pożyczkowego, co do 31 grudnia 2013 r. prowadzone było przez GAPP, a od 1 stycznia 2014 r. przez GAPR. 
68 Umożliwiającego prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych zmierzających do tworzenia nowych procesów 
technologicznych oraz wdrożenia procesu wytwarzania, a także umożliwiającego szkolenie pracowników i studentów. 
69 Przedmiot działalności ŚCNTPL określono w umowie spółki poprzez 41 kategorii wg PKD. 
70 Informacje uzyskane od Prezesa Zarządu Spółki, w odpowiedzi na pytanie kontrolerów NIK dotyczące działalności 
prowadzonej przez każdą ze spółek w okresie od 2013 r., w tym ich największych źródeł przychodów, przedmiotu produkcji, 
przedmiotu świadczonych usług oraz oferty dla kontrahentów (rodzajów oferowanych produktów i usług). 
71 Projektowanie i wytwarzanie kompletnych struktur kompozytowych lub ich elementów oraz frezowanie wielkogabarytowe. 
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usługi wykonywane przez Laboratorium Badań Materiałowych72 oraz wynajem powierzchni 
biurowych i laboratoryjnych. W 2014 r. ŚCNTPL podpisało umowę z Europejską Agencją 
Kosmiczną na realizację projektu polegającego na przygotowaniu kompetencji  
i infrastruktury Centrum w zakresie przemysłowego wykorzystania struktur 
kompozytowych73 do budowy statków kosmicznych. 

[Dowód: akta kontroli str. 723, 730, 734-735, 813-815, 970-972, 1114, 1299-1305] 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ŚCNTPL za 2012 r., spółka ta poniosła w 2011  
i 2012 r. stratę netto w wysokości odpowiednio (-) 158 401,30 zł i (-) 811 925,12 zł. Wartość 
jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. 
wyniosła odpowiednio 16 917 240,31 zł i 36 498 890,24 zł, co stanowiło odpowiednio 
65,75 % oraz 82,02 % wartości aktywów74 tej spółki ogółem. Jak podano w sprawozdaniu 
Zarządu GAPP z działalności tej spółki za 2012 r., w tymże roku strata ŚCNTPL była 
wynikiem poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych. 
Jednocześnie nastąpił wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki:  
z 21 495 707,40 zł na 31 grudnia 2011 r. do 42 472 744,16 zł na 31 grudnia 2012 r.  
W 2012 r. GAPP udzieliła ŚCNTPL pożyczki75 w kwocie 2 000 000 zł (spłata rat 
kapitałowych miała następować od lipca 2013 r. w wysokości 50 000 zł miesięcznie).  
[Dowód: akta kontroli str. 72,1314-1348,1415-1416,1432-1436,1523,1525,1528,2191-2193] 

W lutym 2014 r. Spółka dokapitalizowała ŚCNTPL kwotą 2 699 660 zł, pokrywając gotówką 
udziały w podwyższonym kapitale ŚCNTPL. Zgodę na tę operację Zgromadzenie Spółki 
wyraziło uchwałą z 17 grudnia 2013 r. Udział Spółki w kapitale zakładowym ŚCNTPL, po 
wpisaniu ww. podwyższenia do KRS76, wzrośnie z 81,52% do 85,79%. 
Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Spółki, ww. podwyższenie kapitału zakładowego ŚCNTPL 
wynikało z rozszerzenia zakresu projektu realizowanego przez tę spółkę, a finansowanego 
w ramach POIG pn. „Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo-
Technologicznego Przemysłu Lotniczego” (realizowanego w 85% ze środków UE). Projekt 
ten obejmował takie działania, jak budowa i wyposażenie w specjalistyczne urządzenia 
ośrodka innowacyjności, obejmującego laboratorium struktur kompozytowych oraz 
laboratorium badań materiałów. Rozszerzenie zakresu projektu polegało na doposażeniu 
infrastruktury ŚCNTPL w kompletną linię technologiczną do obróbki cienkowarstwowych 
włókien węglowych służących do wykonywania elementów kompozytowych.  
Jednocześnie Prezes wyjaśnił, że strata, jaką ŚCNTPL odnotowało w latach 2011 i 2012, 
została pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego tej spółki. Podwyższenia kapitału, 
które zostało pokryte przez GAPR, nie przeznaczono zatem na pokrycie straty, lecz na 
sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego dla rozszerzenia zakresu ww. projektu 
finansowanego z POIG. 
[Dowód: akta kontroli str. 724, 731, 741, 746-747, 749, 1114, 1120, 1168-1169, 1262, 1306-

1308, 1313] 

� Premium Composites Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. W okresie od dnia  
1 stycznia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r.77 wykonywanie przez spółkę działalności 
gospodarczej było zawieszone, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej78. W dniu 4 października 2013 r. prezes zarządu 
GAPP (spółki zależnej do ARL), działając w charakterze Zgromadzenia Wspólników ww. 
spółki79, podjął uchwały wprowadzające zmiany do jej umowy w zakresie dotyczącym jej 
firmy, siedziby i przedmiotu działalności. Za 2012 r. Premium Composites poniosła stratę 
netto w wysokości 6 103,21 zł. 

                                                      
72 Od badań struktury wewnętrznej wytworzonych elementów, poprzez badania wytrzymałościowe, po badania rezonansowe 
całych konstrukcji. 
73 Polimerów węglowych opracowanych przez francuskiego partnera projektu - Thales Alenia Space France. 
74 25 727 498,16 zł (2011 r.) i 44 497 222,97 zł (2012 r.). 
75 Umowa pożyczki nr 1/2012 z 28 września 2012 r. (300 000 zł, tj. część przypadającą do spłaty w 2013 r., ujęto  
w inwestycjach krótkoterminowych, a 1 700 000 zł - w inwestycjach długoterminowych). 
76 Do dnia 13 maja 2014 r. ww. podwyższenia kapitału nie ujęto do KRS. 
77 Jak poinformował Prezes Zarządu Premium Composites, działalność spółki wznowiono od dnia 30 grudnia 2013 r. na 
podstawie stosownej uchwały Zarządu tej spółki z 24 grudnia 2013 r. 
78 Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm., dalej zwanej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”. Jak podano w uchwale 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UNISERWIS Sp. z o.o. w Żorach (aktualnie jako Premium Composites Sp. z o.o. 
w Czechowicach-Dziedzicach), zawieszenie działalności gospodarczej spółki związane było „z wyczerpaniem się 
dotychczasowej formuły funkcjonowania spółki”. 
79 Wówczas pod firmą „UNISERWIS”. 
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Przedmiot działalności spółki (wg jej umowy80) obejmował m.in. dotyczące produkcji: 
włókien chemicznych, tkanin z tych włókien, narzędzi, samochodów osobowych, 
autobusów, pojazdów samochodowych, statków i konstrukcji pływających, łodzi 
wycieczkowych i sportowych, lokomotyw kolejowych i taboru szynowego, statków 
powietrznych, kosmicznych i podobnych maszyn, wojskowych pojazdów bojowych, 
motocykli, rowerów i wózków inwalidzkich, sprzętu sportowego, gier i zabawek, urządzeń, 
instrumentów oraz wyrobów medycznych. Ponadto, m.in. kupno i sprzedaż nieruchomości 
na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem i dzierżawę maszyn i 
urządzeń biurowych, a także doradztwo: w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczne projektowanie. 

[Dowód: akta kontroli str. 389-392, 406-442, 449-497, 723, 730, 732, 804-808, 1525] 

Formy współpracy Premium Composites z ŚCNTPL (do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych NIK) obejmowały81: podpisanie umowy najmu na siedzibę Premium Composites 
w biurowcu należącym do ŚCNTPL (29 listopada 2013 r.) oraz podpisanie listu intencyjnego 
(grudzień 2013 r.)82 „dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie używania 
infrastruktury linii technologicznej do obróbki cienkowarstwowych włókien węglowych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 389, 391, 393-405, 443-448, 1251-1252, 1306-1308] 

� Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu. Z dniem włączenia w struktury Spółki 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa GAPP, Spółka stała się mniejszościowym 
akcjonariuszem ARL S.A. w Sosnowcu, dysponującym jej 250 akcjami, co odpowiadało 
0,187% udziału w jej kapitale i 0,336% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 731, 1386-1388, 1567-1568, 1577-1579, 1581, 1718-1807] 

� Bytomski Park Przemysłowy83 i Żorski Park Przemysłowy84. W okresie od 2007 r. do 
31 grudnia 2013 r. GAPP prowadziła dwa parki przemysłowe: BPP i ŻPP oraz jeden 
inkubator technologiczny (w Rybniku). Od 1 stycznia 2014 r., w wyniku przejęcia przez 
Spółkę na podstawie planu podziału GAPP zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, 
działalność parków kontynuowana była w ramach działalności operacyjnej GAPR. 
Natomiast Rybnicki Inkubator Technologiczny85 pozostał w strukturze GAPP, której siedzibę 
przeniesiono do Rybnika. W okresie od lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. z oferty BPP 
oraz ŻPP, jak również z oferty RIT, nie korzystali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na 
terenie Gliwic lub powiatu gliwickiego86. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 732, 739, 744, 751-753] 

Nieruchomości gruntowe w parkach przemysłowych przejętych przez Spółkę obejmowały: 
BPP - 11 działek o łącznej powierzchni 4,7504 ha, z czego 30% w użytkowaniu wieczystym 
GAPR87 i 70% w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów; ŻPP - 25 działek o łącznej 
powierzchni 8,2841 ha, z czego 75% stanowiących własność lub współwłasność GAPR,  
a 25% sprzedanych innym podmiotom (tereny inwestycyjne). 

 [Dowód: akta kontroli str. 1114-1117, 1119-1120] 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że przed złożeniem oferty na nabycie pakietu akcji GAPP Spółka 
nie miała możliwości wglądu w porozumienia dotyczące BPP, gdyż były to dokumenty 
GAPP, a Spółka nie przeprowadziła badania due diligence, które jako jedyne stwarzałoby 
możliwość wglądu w kontrakty GAPP. Dodał jednak, że wiedzę o nietrwałym tytule 
dysponowania niektórymi nieruchomościami BPP posiadał z Memorandum informacyjnego 
sporządzonego na zlecenie MSP.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1114-1115, 1119, 1374, 1377] 

                                                      
80 W okresie od dnia przejęcia udziałów przez Spółkę. Przedmiot działalności wg umowy obejmował 42 kategorie wg PKD. 
81 Stosownie do informacji przekazanych kontrolerom NIK na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK przez Prezesa 
Zarządu Premium Composites Sp. z o.o., a uprzednio UNISERWIS. 
82 Przez: Premium Composites, ŚCNTPL, GAPP, ARL i Composites Silesia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach. 
83 Dalej zwany „BPP”. 
84 Dalej zwany „ŻPP”. 
85 Dalej jako „RIT”. 
86 Stosownie do informacji przekazanych kontrolerom NIK przez Prezesa Zarządu Spółki. 
87 Uprzednio GAPP. 
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1.2.3. Nabycie akcji Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie88 i Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej89. Po nabyciu akcji GAPP przez Spółkę, Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie90, będąca akcjonariuszem GAPP, 
realizując swoją strategię wychodzenia z sektora agencji regionalnych i lokalnych 
(pozostawienie maksymalnie jednej spółki na region), zaproponowała Zarządowi Spółki oraz 
Miastu Gliwice, jako jej głównemu udziałowcowi, nabycie w drodze aportu91 akcji ARL  
w Jaworznie oraz akcji ARR w Bielsku-Białej. O swoich działaniach, mających na celu 
sukcesywne wycofywanie z jej portfela spółek regionalnych, w tym spółek funkcjonujących 
na terenie województwa śląskiego (GAPP, ARL w Jaworznie i ARR w Bielsku-Białej92), ARP 
powiadomiła Prezesa Zarządu pismem z 14 marca 2013 r. Wskazano tam m.in. na nikłe 
możliwości zbycia akcji ww. spółek poprzez ich sprzedaż, z uwagi na brak zainteresowania 
inwestorów. Wskazano też, że dzięki realizacji proponowanej transakcji „nastąpi 
koncentracja posiadanych przez ARP SA akcji w jednej, wiodącej w regionie Agencji 
Rozwoju Regionalnego, tj. Spółce powstałej w wyniku połączenia ARL Sp. z o.o.  
w Gliwicach z GAPP SA w Katowicach (co umożliwi realizację celu strategicznego Agencji)”, 
a „nowa Spółka powstała z połączenia ARL Sp. z o.o. z GAPP SA uzyska możliwość 
prowadzenia swojej działalności na obszarze Jaworzna oraz Bielska-Białej”. Propozycję tę 
ARP skierowała także do Prezydenta Miasta Gliwice (pismo z 2 października 2013 r.). 

Pismem z 15 kwietnia 2013 r. Prezes Zarządu Spółki poinformował ARP, że Spółka 
zainteresowana jest powyższą propozycją. Podał przy tym: „Objęcie akcji w w/w podmiotach 
jest zgodne z naszą strategią Rozwoju, tj. rozszerzenia działania na poziom regionalny” 
oraz poinformował, że konieczna będzie wprawdzie jeszcze uchwała Zgromadzenia 
Wspólników Spółki, jednak udzielona odpowiedź została już uzgodniona z reprezentantem 
głównego udziałowca Spółki, tj. Prezydentem Miasta Gliwice. Ponadto, w opinii Naczelnika 
Wydziału NW z 12 grudnia 2013 r., przygotowanej dla Pierwszego Zastępcy Prezydenta 
Miasta w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników Spółki w dniu 17 grudnia 
2013 r.93, podano m.in. że ARP „będzie posiadała udziały w jednej spółce narzędziowej, 
którą ma stać się GAPR Sp. z o.o. w Gliwicach”, która „jako spółka narzędziowa 
posiadająca udziały w innych spółkach o zbliżonym przedmiocie działalności w regionie, 
będzie zarządzać działalnością tych spółek”. 
Ustalony w czerwcu 2013 r. plan podziału GAPP zakładał, iż mniejszościowi akcjonariusze 
tej spółki staną się zgodnie z parytetem wymiany udziałowcami Spółki, co dotyczyło również 
ARP94 (będącej wówczas akcjonariuszem GAPP, ARL w Jaworznie i ARR w Bielsku-Białej). 
[Dowód: akta kontroli str. 724, 731, 761-765, 770, 1114, 1140-1155, 1189-1190, 1368-1369, 

1388, 1718-1807] 

Następnie, 17 grudnia 2013 r. Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu jej 
kapitału zakładowego o kwotę 520 625 zł95 oraz objęciu i pokryciu nowych udziałów przez 
ARP wkładem niepieniężnym96 w postaci akcji ARL w Jaworznie (380 sztuk) i ARR  
w Bielsku-Białej (1890 sztuk). W dniu 19 lutego 2014 r. ARP objęła udziały  
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, a 20 marca 2014 r. podpisana została 
umowa przeniesienia na Spółkę własności ww. akcji ARL w Jaworznie i ARR w Bielsku-
Białej. Dzięki temu Spółka stała się większościowym akcjonariuszem ARL w Jaworznie (jej 
udział w kapitale spółki wzrósł z 34,78 % do 67,83 %) i mniejszościowym akcjonariuszem 
ARR w Bielsku-Białej (jej udział w kapitale spółki wyniósł 5,93 %). 
 [Dowód: akta kontroli str. 1140-1141, 1163-1167, 1189-1202, 1567-1568, 1577-1579, 1581] 

                                                      
88 Dalej zwanej „ARL w Jaworznie”. 
89 Dalej zwanej „ARR w Bielsku-Białej” lub „ARR”. 
90 Dalej zwana „ARP”. 
91 Jak podano w ww. piśmie ARP: „W związku z uzyskaniem informacji o planowanym połączeniu Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o. w Gliwicach z Górnośląską Agencją Promocji Przedsiębiorczości S.A. w Katowicach proponujemy rozważenie 
możliwości objęcia przez ARP S.A. akcji powstałej w ten sposób nowej spółki w zamian za aport w postaci posiadanych 
pakietów akcji Spółek ARL S.A. w Jaworznie oraz ARR S.A. w Bielsku-Białej”. 
92 Udział ARP w kapitale zakł. ww. spółek wynosił: GAPP - 11,96%, ARL w Jaworznie - 33%, ARR w Bielsku-Białej - 5,93%. 
93 Na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
94 Ponadto: Gminy Czechowice-Dziedzice, Gminy Żory, Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska w Katowicach (FPGŚ)  
i Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (GARR). 
95 Do kwoty 199 334 625 zł (poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 595 o wartości nominalnej 857 zł każdy). 
96 O łącznej wartości 575 730,10 zł (zgodnie z uchwałą, różnica między wartością wkładu a wysokością podwyższenia kapitału 
zakładowego w kwocie 55 105,10 zł postanowiono przekazać na kapitał zapasowy Spółki). 
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Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, nabycie akcji ARR w Bielsku-Białej stanowiło element 
rozwinięcia współpracy z ARP, a dodatkowym przyczynkiem ku przyjęciu propozycji ARP 
był fakt, iż ŚCNTPL dysponowała 1276 akcjami w ARR, co stanowiło razem 4,01% udziałów 
w jej kapitale akcyjnym. Dzięki nabyciu w formie aportu 1890 akcji ARR od ARP udział 
Spółki, wraz z udziałem ŚCNTPL jako spółki od niej zależnej, zwiększył się do 9,94 %. 
Prezes wyjaśnił ponadto, że zamierzeniem Spółki jest dalsze stopniowe zwiększanie udziału 
w ARL w Jaworznie oraz przeprowadzenie restrukturyzacji w tej spółce, gdyż wyniki jej 
działalności świadczą o jej trudnej sytuacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 731] 

W czerwcu 2013 r. spółki grupy TAURON (w tym: Tauron Wytwarzanie S.A., Spółka 
Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. oraz Południowy Koncern Węglowy S.A) 
zaproponowały przekazanie Spółce w drodze darowizny swoich pakietów akcji ARL  
w Jaworznie. W dniu 18 czerwca 2013 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę 
o wyrażeniu zgody na nabycie przez nią w formie darowizny akcji ARL w Jaworznie (400 
spośród 1150 akcji tej spółki o wartości nominalnej 200 000 zł). W dniu 2 września 2013 r. 
Spółka zawarła z poszczególnymi spółkami grupy Tauron umowy darowizny, wskutek czego 
została mniejszościowym akcjonariuszem ARL w Jaworznie (posiadającym 34,78 % 
udziałów w jej kapitale akcyjnym). Jak wyjaśnił Prezes, darowiznę tę przyjęto, zakładając, 
że zwiększy ona efektywność aportu ARP. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 731, 1114, 1119, 1144-1146, 1151-1152, 1156-1162, 1170-
1188, 1149, 1298] 

Według rachunku zysków i strat ARL w Jaworznie, wynik (strata) netto spółki w 2012 r. 
wyniósł (-) 354 950,55 zł, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 r. (-) 86 008,77 zł. 
Strata ze sprzedaży wyniosła odpowiednio (-) 9 903 492,64 zł i (-) 1 335 764,15 zł. Suma 
bilansowa na 31 grudnia 2012 r. wyniosła 2 948 519,95, a na 30 września 2013 r. 
1 780 505,91 zł. Wartość jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła odpowiednio 
1 876 402,25 zł i 794 396,98 zł, co stanowiło odpowiednio 63,64 % oraz 44,62 % wartości 
aktywów ogółem tej spółki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 740, 745, 1118, 1203-1205] 

Przedmiotem działalności ARL w Jaworznie (wg jej statutu97) było m.in.: inicjowanie  
i popieranie procesu tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, działanie na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 
zarówno krajowych jak i zagranicznych (na realizację przedsięwzięć zmierzających m.in. do: 
podniesienia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu, promocji i poprawy 
jakości kształcenia ustawicznego w regionie), działania na rzecz ochrony środowiska ze 
szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji terenów poprzemysłowych, a także 
pozyskiwanie inwestorów oraz promocja miasta i regionu. Spółka zarządzała także 
Jaworznickim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. 

[Dowód: akta kontroli str. 825-826, 837-838, 1297] 

1.2.4. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Spółka posiadała98 udziały lub akcje 
w sześciu spółkach. Jej udział w kapitale zakładowym tych spółek wynosił: 
� GAPP S.A. w Rybniku - 100%, 
� Premium Composites Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach - 100%; 
� ŚCNTPL Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach - 85,79% (uwzględniając podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 2 699 660 zł99). Udziały w tej spółce należały także, m.in. do 
Powiatu Bielskiego (1,24%100). 
� ARL w Jaworznie - 67,83 %101. Udziały w tej spółce w należały także, m.in. do Gminy 
Miasta Jaworzno (18,26%) i Gminy Miasta Mysłowice (0,87%). 
� ARR S.A. w Bielsku-Białej - 5,93% (akcjonariuszem tej spółki, posiadającym 4,01% w jej 
kapitale zakładowym, była także ŚCNTPL). Do akcjonariuszy tej spółki należały102, m.in. 

                                                      
97 W okresie od dnia objęcia jej akcji przez Spółkę. Przedmiot działalności określono w 27 kategoriach wg PKD. 
98 Na podstawie danych otrzymanych w Spółce, jak również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 
99 Do 13 maja 2014 r. nie zostało ono jeszcze wpisane do KRS. 
100 Uwzględniając podwyższenie kapitału zakładowego ARR o kwotę 2 699 660 zł, które do 13 maja 2014 r. nie zostało jeszcze 
wpisane do KRS (na dzień 31 grudnia 2013 r. - 1,61%). 
101 Uwzględniając akcje wniesione jako aport do Spółki przez ARP. 
102 Wg danych na 31 grudnia 2013 r. Ich udział w kapitale zakładowym ARR wynosił: Samorząd Województwa Śląskiego 
(4,40%), Gmina Bielsko-Biała (57,93%), Powiat Bielski (0,02%), Powiat Żywiec (0,03%), Gmina Milówka (0,03%), Gmina 
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Gmina Bielsko-Biała (większościowy akcjonariusz), Samorząd Województwa Śląskiego, 
Powiat Bielski, Powiat Żywiec, Gminy: Milówka, Zebrzydowice, Jeleśnia, Bestwina, Maków 
Podhalański, Zawoja, Miasto Andrychów oraz Skarb Państwa. 
� ARL SA w Sosnowcu - 0,19%. Do akcjonariuszy tej spółki należały103, m.in. Miasto 
Sosnowiec, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Jaworzno, Powiat Będziński, Gmina miejska 
Będzin, Gmina miejska Czeladź. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 731, 1140-1141, 1313, 1386-1388, 1565, 1567-1568, 1570-
1573, 1577-1581, 1825-1850] 

Stosownie do postanowień umowy Spółki, mogła ona działać na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej i poza jej granicami. Mogła również tworzyć jednostki organizacyjne (zakłady, 
oddziały, filie, biura) w kraju i poza jego granicami, tworzyć oraz być udziałowcem lub 
akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającym 
w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem 
powiązaniach organizacyjno-prawnych.  
Również w umowach (statutach) poszczególnych spółek z większościowym udziałem 
Spółki, w tym GAPP, Premium Composites, ŚCNTPL i ARL w Jaworznie, przewidziano 
możliwość prowadzenia przez nie działalności na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
zagranicy, a także tworzenia na obszarze swego działania jednostek organizacyjnych 
(zakładów, oddziałów, przedstawicielstw, filii bądź innych placówek). 

[Dowód: akta kontroli str. 784, 794, 804, 813, 824, 836, 958, 970, 848, 1354, 1371-1373] 

W Miejskim Serwisie Informacyjnym104 podano, że „stworzenie GAPR to inwestycja, która 
może przynieść miastu wiele korzyści” (wskazano przy tym na zwiększenie potencjału 
ekonomicznego i rozwojowego miejskiej spółki oraz wzrost jej kapitału zakładowego) oraz 
że: „Miasto - za pośrednictwem GAPR - zyskało całość lub część parków przemysłowych  
w Bytomiu i Żorach. (…) Poprzez GAPR oraz GAPP Gliwice stały się też właścicielem 
inkubatora technologicznego w Rybniku, współwłaścicielem dwóch Agencji Rozwoju 
Lokalnego - w Sosnowcu i Jaworznie oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. 
Za sprawą GAPR posiadają również około 80% udziałów Śląskim Centrum Naukowo-
Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach”. Dzięki temu Miasto 
„posiada szerszą ofertę dla przedsiębiorców, obejmującą kilka miast”, a samorządy 
posiadające udziały w GAPR i należących do niej spółkach „mogą wspólnie pracować nad 
rozwiązywaniem lokalnych problemów”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1206-1209] 

Odpowiadając na pytanie, dlaczego Spółka, będąca spółką z większościowym udziałem 
Miasta Gliwice i podlegająca przepisom ugk, nabyła lub przejęła w wyniku realizacji planu 
podziału udziały lub akcje w spółkach prowadzących działalność wykraczającą poza sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym należące do Miasta Gliwice, w miastach Bytom, Żory, 
Katowice, Rybnik, Czechowice-Dziedzice, Sosnowiec, Jaworzno czy Bielsko-Biała, jak 
również podejmowała działania mające na celu „dywersyfikację jej geograficznej 
działalności”, uczynienie z niej, wraz z jej spółkami zależnymi, „poważnego gracza w skali 
regionalnej” oraz „utrwalenie jej pozycji w skali całego kraju”, Prezes Zarządu wyjaśnił, że 
od samego początku Spółka działała w skali ponadlokalnej (jej założycielami były 
samorządy Gliwic, Zabrza, Knurowa, Wielowsi oraz Skarb Państwa - w związku z reformą 
samorządową udziały Skarbu Państwa zostały przekazane powiatowi gliwickiemu oraz 
samorządom miast na prawach powiatu, tj. Gliwic oraz Zabrza). Wskazał też, że 
ustawodawca zakłada możliwość współpracy pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego, a zawiązanie Spółki jest tego potwierdzeniem. 
W kwestii uzasadnienia dla nabycia przez Spółkę, w wyniku realizacji planu podziału GAPP, 
większościowych udziałów w ŚCNTPL, prowadzącej działalność poza sferą użyteczności 
publicznej, mając na uwadze przepisy art. 10 ust. 1-3 w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 2 ugk, 
Prezes Zarządu wyjaśnił: „mając na uwadze lokalizację spółki w Czechowicach-Dziedzicach 
oraz fakt, iż jednym ze wspólników GAPR sp. z o.o. jest gmina Czechowice-Dziedzice, 
można uznać, że ŚCNTPL sp. z o.o. jest spółką ważną z punktu widzenia rozwoju 

                                                                                                                                       
Zebrzydowice (0,03%), Gmina Jeleśnia (0,03%), Gmina Bestwina (0,03%), Gmina Maków Podhalański (0,03%), Gmina 
Zawoja (0,03%), Miasto Andrychów (0,03%), Skarb Państwa (21,96%). 
103 Według danych opublikowanych na stronie internetowej ARL w Sosnowcu. 
104 Wydawanym przez Urząd Miejski w Gliwicach i redagowanym przez Rzecznika Prezydenta Miasta. 
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Czechowic”. Jednocześnie wskazał, że Spółka stała się większościowym udziałowcem 
ŚCNTPL z chwilą włączenia katowickiego oddziału GAPP SA w struktury ARL, a do tej 
chwili ŚCNTPL nie podlegała regulacjom ugk, w tym ograniczeniom dotyczącym 
działalności poza sferą użyteczności publicznej. 

[Dowód: akta kontroli str. 740, 745] 

1.1. NIK zwraca uwagę, że Spółka 4 stycznia 2013 r. wpłaciła wymagane wadium w kwocie 
3 354 479,37 zł, a jej oferta nabycia akcji GAPP została złożona w Ministerstwie Skarbu 
Państwa w dniu 7 stycznia 2013 r. (10 stycznia 2013 r. rozstrzygnięto przetarg), tj. przed 
formalnym wyrażeniem zgody na nabycie ww. akcji przez Zgromadzenie Wspólników 
Spółki105, które nastąpiło 17 stycznia 2013 r.106 Wprawdzie umowa sprzedaży akcji GAPP 
przez Skarb Państwa została zawarta 8 lutego 2013 r., jednak w przypadku braku 
przedmiotowej zgody Zgromadzenia, wpłacone wadium nie podlegałoby zwrotowi.  
Jak wynika, m.in. z wyjaśnień Prezesa Spółki, pośpieszny proces przeprowadzania operacji 
nabycia akcji GAPP107 za kwotę 33 565 498 zł, był także powodem nie skorzystania  
z przewidzianej dla oferentów możliwości przeprowadzenia ograniczonego badania 
nabywanej spółki, jak również bez opracowania (przez Spółkę bądź na jej zlecenie) analiz 
opłacalności tego przedsięwzięcia, w tym analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy 
ryzyk (m.in. due diligence). Zdaniem NIK, przeprowadzenie ww. analiz było wskazane nie 
tylko biorąc pod uwagę znaczną wartość nabywanych akcji, lecz także z uwagi na potrzebę 
rzetelnej weryfikacji zadeklarowanej czterem spółkom z udziałem Miasta Gliwice, m.in. 
stopy zwrotu z inwestycji, związanej z objęciem przez te spółki udziałów ARL za gotówkę, 
którą ARL przeznaczyła do nabycia akcji GAPP.  

[Dowód: akta kontroli str. 542-567, 573-579, 1635-1656] 

1.2. NIK zwraca uwagę, że propozycja objęcia za gotówkę udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym ARL, którą Prezes Zarządu Spółki skierował 15 stycznia 2013 r. do 
czterech spółek z udziałem Miasta Gliwice, sformułowana została w sposób nieprecyzyjny  
i niejednoznaczny. W pismach z 15 stycznia 2013 r., obejmujących ww. ofertę: 

- nie wskazano okresu, którego dotyczy przewidywana pięcioprocentowa stopa zwrotu z tej 
inwestycji (nie podano, czy chodzi o roczną stopę zwrotu, czy też stopa ta ma dotyczyć 
całego przewidywanego okresu wyjścia z inwestycji, tj. okresu 5-8 lat). Prezes wyjaśnił, że 
wynikło to z przeoczenia oraz że chodziło o roczną stopę zwrotu. 
- nie określono, w jaki sposób, na podstawie jakich danych i źródeł ustalono wartość 
powyższej stopy zwrotu („ok. 5 %”). Prezes wyjaśnił, że wysokość stopy zwrotu na poziomie 
ok. 5% została określona przez porównanie do alternatywnych możliwości zainwestowania 
wolnych środków finansowych, co obejmowało przegląd ofert banków. Jak wyjaśnił, na tej 
podstawie ustalono, że stopy procentowe dla depozytów bankowych wahają się  
w przedziale 4,2-6,0%, w zależności od okresu inwestycji oraz innych warunków 
określonych przez banki. Odpowiadając na pytanie kontrolerów dotyczące ww. ofert 
banków, które analizował (w tym m.in. okresów, których one dotyczyły i określonych w nich 
warunków), Prezes wyjaśnił, że na tę okoliczność żadnej dokumentacji nie sporządzono. 
Wyjaśnił też, że Spółka nie występowała indywidualnie z zapytaniami ofertowymi do 
banków, a bazowała na internetowych rankingach, które są publikowane na portalach 
internetowych poświęconych tematyce finansów (jak np. Money.pl), uwzględniając przy tym, 
iż miałyby to być lokaty dla przedsiębiorstw. 
- wskazano, że stopa zwrotu z tej inwestycji wynosić będzie „około 5%” oraz podano, że jest 
to „przewidywana” stopa zwrotu. Odpowiadając na pytanie, dlaczego nie określił stopy 
zwrotu, o której mowa w ww. ofertach, w sposób jednoznaczny lub przynajmniej nie określił 
tam zagwarantowanej spółkom minimalnej stopy zwrotu z przedmiotowej inwestycji,  
a w przypadku, gdy będzie ona mogła ulegać zmianom, nie określił zasad jej zmienności, 
Prezes powołał się na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe108  

                                                      
105 Zgodnie z § 26 ust. 4 lit. c umowy Spółki.  
106 Przy czym uprzednio, w dniu 2 stycznia 2013 r., zamiar Zarządu Spółki dotyczące nabycia akcji został pozytywnie 
zaopiniowany uchwałą jej Rady Nadzorczej. 
107 Ogłoszenie MSP w sprawie zaproszenia do składania ofert zostało opublikowane 5 grudnia 2012 r. (przy czym przed  
5 grudnia 2012 r. Minister Skarbu Państwa dwukrotnie ogłaszał przetarg publiczny dotyczący sprzedaży akcji GAPP - w marcu  
i październiku 2012 r. – przetargi nie zostały rozstrzygnie z uwagi na brak ofert). 
108 Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm. 
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i wyjaśnił, że Spółka nie prowadzi czynności bankowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ani nie 
zawarła z żadną z ww. spółek umowy rachunku bankowego, o której mowa w art. 52 ust. 2 
tej ustawy, jak również nie podpisała z zarządami tych spółek memorandum określającego 
szczegółowe zasady inwestycji, dlatego ustalenie sztywnej, gwarantowanej stopy 
procentowej bądź zasad zmienności tej stopy nie było jego zdaniem konieczne. Wyjaśnił 
ponadto, że słowa „przewidywana” użył w odniesieniu do ww. stopy procentowej  
z rozumieniu „prognozowana”, co oznacza, że stopa ta może ulec zmianie ze względu na 
znaczącą zmianę koniunktury. 
- nie wskazano sposobu i metody naliczania powyższej stopy zwrotu z inwestycji (np. czy 
chodzi o procent prosty, procent składany bądź inną metodę). Odpowiadając na pytanie 
kontrolerów NIK, Prezes wyjaśnił, że chodziło o procent prosty. 
- nie wskazano terminu (np. corocznie czy jednorazowo na koniec okresu 5-8 lat) oraz 
sposobu i formy (np. gotówkowo, przez podwyższenie wartości udziałów w Spółce, ich 
umorzenie i wypłatę ich wartości bądź w inny sposób) dokonania ww. czterem spółkom 
zwrotu równowartości objętych przez nie udziałów oraz wypłaty uzyskanej stopy zwrotu  
z inwestycji, o której mowa. Prezes wyjaśnił, że jego zdaniem z przedmiotowej oferty jasno 
wynika, że nastąpi to poprzez umorzenie udziałów i będzie miało miejsce w zakładanym 
okresie, tj. 5-8 lat, jednocześnie dodając (przyp. kontrolera NIK - o czym nie było mowy  
w ww. ofercie), że jeśli chodzi o pierwszą część, to nastąpi to już w roku bieżącym. Wyjaśnił 
ponadto, że w pismach z dnia 15 stycznia 2013 r. była mowa o „przewidywanej stopie 
zwrotu z inwestycji”, a nie zysku z inwestycji, gdyż Spółka nie ma możliwości dokonania 
wypłaty zysku z inwestycji. 

[Dowód: akta kontroli str. 601-602, 642-643, 687-688, 710-711, 722, 728, 740, 744,  
1306-1311] 

1.3. W wyniku nabycia akcji GAPP i następnie przejęcia zorganizowanej części jej 
przedsiębiorstwa oraz nabycia akcji dwóch spółek od ARP, Spółka, bezpośrednio lub 
poprzez spółki z jej udziałem, objęła zakresem swojej aktywności, poza Miastem Gliwice, 
także obszar takich gmin, jak: Bytom, Żory, Katowice109 i Rybnik, Czechowice-Dziedzice, 
Sosnowiec, Jaworzno i Bielsko-Biała. Spośród tych gmin udziałowcami Spółki, w wyniku 
realizacji planu podziału GAPP, zostały tylko Czechowice-Dziedzice oraz Żory, przy czym 
ich udział w kapitale zakładowym Spółki wyniósł odpowiednio 1,05 % i 0,42 %. 
Natomiast spośród sześciu spółek, w których Spółka posiadała swoje udziały lub akcje,  
w czterech udziały lub akcje posiadały również jednostki samorządu terytorialnego, 
właściwe ze względu na ich siedzibę (ŚCNTPL w Czechowicach-Dziedzicach, ARL  
w Jaworznie, ARL w Sosnowcu, ARR w Bielsku-Białej).  
Aktywność Spółki, bądź spółek, w których GAPR miał swoje udziały, prowadzona na 
obszarze gmin innych niż Gliwice oraz nie związana z zaangażowaniem kapitałowym 
właściwych miejscowo jednostek samorządu terytorialnego dotyczyła: Bytomia (BPP), 
Katowic110 i Rybnika (GAPP SA), Czechowic-Dziedzic (Premium Composites Sp. z o.o.).  

[Dowód: akta kontroli str. 80, 724, 731, 1567-1568, 1577-1579, 1581] 

Powyższa aktywność Spółki wykraczająca poza obszar Gminy Gliwice wiązała się  
z przekształceniami własnościowo-organizacyjnymi, jakie prowadzone były na przełomie lat 
2013/2014 (w tym w trakcie niniejszej kontroli), w związku nabyciem akcji GAPP,  
a następnie przejęciem zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, w tym udziałów i akcji 
innych spółek oraz wiążącym się z ww. procesami nabyciem akcji dwóch spółek od ARP. 
Zdaniem NIK, uwzględniając złożoną strukturę własnościową spółek, których udziały 
przejęła ARL/GAPR, a także zróżnicowany przedmiot ich działalności oraz biorąc pod 
uwagę że procesy własnościowo-organizacyjne nie zostały w pełni zakończone, Spółka  
w swych kolejnych działaniach powinna uwzględnić poniższe uwarunkowania i okoliczności. 

Uczestnictwo Miasta Gliwice w ARL/GAPR stanowi formę prowadzenia przez Miasto 
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 usg, w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 2 ugk. 
Działalność ta podlega ograniczeniom określonym przepisami obydwu ww. ustaw: usg i ugk. 
Stosownie do art. 6 ust. 1 usg do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 
Natomiast stosownie do art. 9 ust. 2 usg, gmina może prowadzić działalność gospodarczą 
                                                      
109 W mieście tym znajdowała się siedziba GAPP, po nabyciu akcji tej spółki przez ARL, do dnia jej przeniesienia do Rybnika. 
110 Do dnia przeniesienia siedziby tej spółki do Rybnika. 
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wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie  
w przypadkach określonych w odrębnej ustawie, tj. w art. 10 ust. 1-3 ugk. Według art. 1 ust. 
1 ugk gospodarka komunalna jednostek samorządu terytorialnego polega na wykonywaniu 
przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej.  

W związku z powyższym działalność Spółki, jak również spółek, do których spółka ta 
przystępuje, zwłaszcza spółek od niej zależnych, powinna koncentrować się na sprawach 
publicznych o znaczeniu lokalnym należących do zakresu działania gmin będących 
udziałowcami spółki, tj. na terenie tych gmin, w szczególności Miasta Gliwice będącego jej 
większościowym udziałowcem oraz na zaspokajaniu określonych potrzeb ich wspólnot 
samorządowych na rynku lokalnym111. Nie oznacza to, że Spółka nie może wykonywać 
jakichkolwiek czynności gospodarczych poza terenem Miasta Gliwice lub pozostałych gmin 
będących jej udziałowcami. Jednak głównym i podstawowym obszarem działalności Spółki 
powinno być terytorium uczestniczących w niej gmin, a odbiorcą jej dóbr i usług powinni być 
co do zasady mieszkańcy tych gmin, przede wszystkim Miasta Gliwice, biorąc pod uwagę 
fakt posiadania przez Miasto wraz z jego spółkami112 95,39% udziałów w Spółce oraz 
wartość dokapitalizowania przez Miasto i spółki z jego udziałem. 

Zdaniem NIK, możliwość współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (lub 
wykonywania zadań publicznych w drodze współdziałania między jst, o którym mowa w art. 
10 ust. 1 usg), nie zwalnia gmin z obowiązku stosowania się do przepisów art. 6 ust. 1 usg 
oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1-3 ugk, co oznacza, że działalność spółek 
z ich udziałem podlega ograniczeniom wynikającym z tych przepisów i powinna 
koncentrować się na obszarze działania jst będących udziałowcami Spółki.  

Za tym, iż działalność Spółki, a także spółek, do których ona przystępuje i w których rozwój 
inwestuje, powinna koncentrować się przede wszystkim na obszarze i potrzebach wspólnoty 
samorządowej Miasta Gliwice przemawia także udział Miasta Gliwice w kapitale 
zakładowym Spółki wynoszący 80,08%113 (ponadto udział czterech spółek z udziałem 
Miasta, tj. ZBM I TBS, ZBM II TBS, PEC i PWiK, wynosił łącznie 15,31%). Udział 
pozostałych gmin był jedynie mniejszościowy (wynosił odpowiednio: Knurów - 0,02%, 
Zabrze - 0,21%114, Żory - 0,42% i Czechowice-Dziedzice - 1,05%). NIK zwraca uwagę, na 
wartość dokapitalizowania przez Miasto lub jego spółki wyniosła od chwili jej powołania 
łącznie 188 802 750 zł, z tego w latach 2011-2013 wyniosła 84 399 000 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 1565, 1567-1568, 1570-1573, 1577-1581] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Przedmiot, zakres i efekty działalności Spółki 

2.1. Przedmiot działalności wg umowy Spółki 

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem § 8 umowy Spółki przedmiotem działalności ARL było:  
� opracowywanie i wdrożenie przedsięwzięć o charakterze oświatowym, 
� świadczenie odpłatnej i nieodpłatnej informacji gospodarczej i zawodoznawczej na rzecz 
mieszkańców regionu, 
� usługi promujące i marketingowe, 
� ekspertyzy, badania, analizy z zakresu związku kształcenia z gospodarką regionu, 
� inwentaryzowanie i opiniowanie bieżących i strategicznych zadań instytucji społecznych  
i gospodarczych regionu, 
�  działalność agencji obsługi nieruchomości, 
� usługi w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów,  
� działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne, 
projektowanie łącznie ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestycyjnego, 

                                                      
111 Udziałowcem ARL/GAPR był także Powiat Gliwicki (0,10% ). Dane uwzględniające podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia z dnia 18 października 2013 r. Stosownie do przepisów ugk, powiat nie może 
tworzyć ani przystępować do spółek poza sferą użyteczności publicznej. 
112 ZBM I TBS, ZBM II TBS, PEC i PWiK. 
113 Dane uwzględniające podwyższenie kapitału zakł. Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia z 18 października 2013 r.  
114 W tym gmina i powiat grodzki. 
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� usługi w zakresie pozyskiwania personelu, 
� kierowanie i udział w pracach mających na celu zwiększenie efektywności 
gospodarowania, pozostałe pośrednictwo finansowe, 
� badania i analizy techniczne, 
� usługi szkoleniowe, wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem 
komputerowym, działalność agencji informacyjnej, 
� działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcyjna zapisanych nośników informacji, 
usług telekomunikacyjne specjalizowane (Internet). 

 [Dowód: akta kontroli str. 1582-1620, 1665] 

Według stanu na 25 lutego 2014 r. w umowie Spółki przedmiot jej działalności obejmował 
33 pozycje, przy czym Spółka realizowała w okresie objętym kontrolą 6 z nich, tj.: 68.20.Z 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 61.10.Z działalność 
w zakresie telekomunikacji przewodowej, 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i 
związane z nią doradztwo techniczne, 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i 
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie oraz tylko w 2011 r. 
70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej115. 

Największy zakres zmian w przedmiocie działalności Spółki nastąpił w 2009 r, gdzie  
w umowie Spółki liczbę przedmiotów zwiększono z 15 do 29 oraz dostosowano przedmiot 
działalności do systematyki i nazewnictwa wynikającego z PKD 2007. 
Przedmiot działalności trzykrotnie ulegał zmianie w latach 2011-2014116. W okresie tym  
Zgromadzenie, uchwałami nr 1/ZZW/2012 z 6 czerwca 2012 r.117 oraz nr 1/NZW_8/2012  
z 20 grudnia 2012 r., wprowadziło zmiany, polegające na ustaleniu nowego brzmienia § 8 
ust. 1 umowy Spółki przez: 
� wprowadzenie nowych punktów 30 do 33 oraz dodanie ust. 2 o treści: „Przedmiot 
działalności określony w punktach 30-33 realizowany jest w szczególności jako zadanie 
własne Gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących 
kultury i kultury fizycznej poprzez powierzenie spółce funkcji organizatora imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych i artystycznych w obiektach i poza nimi”; 
� przez dodanie ust. 3, zgodnie z którym przedmiot działalności określony w § 8 ust. 7 
umowy spółki (działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne) 
realizowany miał być „w szczególności jako zadanie własne Gminy Gliwice w zakresie 
zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców dotyczących gminnego budownictwa 
mieszkaniowego oraz gospodarki nieruchomościami poprzez powierzenie spółce funkcji 
inwestora powierniczego jego części w zakresie uzbrojenia terenu  
Powyższe zmiany dot. § 8 ust. 2 i 3 zostały na podstawie uchwały ZW nr 1 /NZW_3/2013  
z 1 marca 2013 r. wykreślone z umowy Spółki oraz zgodnie z postanowieniem sądu 
rejestrowego z 10 kwietnia 2013 r. także z rejestru KRS. 

[Dowód: akta kontroli str. 2198-2234, 2595-2596, 2604] 

                                                      
115 W umowie spółki ARL/GAPR) w przedmiocie działalności wymieniono 33 pozycje. a mianowicie: Działalność w zakresie 
telekomunikacji przewodowej (61.10 Z), Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90 Z), Pozostała finansowa 
działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99 Z), 
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19 Z), 
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z), Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
(68.31 Z), Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32 Z), Stosunki międzyludzkie (public relations)  
i komunikacja (70.21 Z), Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22 Z ), 
Działalność w zakresie architektury (71.11 Z), Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12 
Z), Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20 B), Działalność agencji reklamowych (73.11 Z), Pośrednictwo w sprzedaży 
czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12 A), Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe  
w mediach drukowanych (73.12 B), Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) (73.12 C), Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12 D), Badanie rynku  
i opinii publicznej (73.20 Z), Działalność związana z tłumaczeniami (74.30 Z),Pozostała działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90 Z), Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 
komputery (77.33 Z ), Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (77.39 Z), Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10 Z), Działalność 
usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z), Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów  
i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19 Z), Pozostała działalność wspomagająca 
prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99 Z), Szkoły wyższe (85.42 B), Pozostałe 
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59 B), Działalność wspomagająca edukację (85.60 
Z), Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02 Z), Działalność obiektów sportowych (93.11 Z), 
Pozostała działalność związana ze sportem (93.19 Z), Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2). 
116 Do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 23 stycznia 2014 r. 
117 Rep. A nr 4371/2012 
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2.2. Przedmiot prowadzonej działalności Spółki 

W latach 2011-2013 Spółka wykonywała zadania związane, m.in.: z działaniami 
wspierającymi rozwój gospodarczy, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działaniami na rzecz 
innych podmiotów gospodarczych i samorządów. Realizowane przez Spółkę zadania 
polegały m.in. na: a) realizacji projektu Renowacji poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice  
i budowie nowego inkubatora przedsiębiorczości; b) sprzedaży działek i innych 
nieruchomości w kompleksie Nowe Gliwice; c) rozbiórce hałdy przy ul. Pszczyńskiej, d) 
prowadzeniu inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Wincentego Pola 16 w Gliwicach oraz 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”; e) prowadzeniu punktu konsultacyjno-
doradczego w którym udzielano porad dla podmiotów z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej, f) realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE: 
� Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim, 
� Audyt Potrzeb Marketingowych - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IOB poprzez 
rozszerzenie katalogu usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw, 
� Szefowa własnej firmy - czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kobiet 
zakładających działalność gospodarczą,  
� Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa - nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw 
świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu; 
� Audyt Marketingowy Młodej Firmy - nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw 
świadczona przez Instytucje Otoczenia Biznesu; 
� COGITA - Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki 
regionalnej; 
� Spełnij marzenie - załóż firmę! 
Ponadto spółka realizowała zadania związane z: g) organizacją seminariów dla zarządów 
spółek miejskich oraz miejskich jednostek organizacyjnych, h) przygotowaniem wytycznych 
do realizacji inwestycji dla zagospodarowania terenów przy ul. Kozielskiej oraz 
opracowaniem studium wykonalności, projektu budowlanego oraz dokumentacji aplikacyjnej 
do działania 1.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  
h) pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu na budowach 
obiektów firm: Flytronic Infinite Dreams oraz nadzoru nad budową Nowego Inkubatora 
Nowych Gliwic, i) przejęciem Stadionu Miejskiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 2241-2252, 2289-2297, 2321-2344, 2407-2413, 2497-2515 ] 

Spółka realizowała w badanym okresie projekty finansowane na podstawie umów zawartych 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy, adresowane do osób, które zamieszkiwały poza Miastem 
Gliwice i powiatem gliwickim. Projekt PO KL 6.1.1. Klucz do pracy był adresowany do osób 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo 
zamieszkujących powiat częstochowski, Sosnowiec, Piekary Śląskie, Świętochłowice, 
Bytom (miasta na prawach powiatu), powiat zawierciański, powiat będziński, powiat 
myszkowski. Projekt PO KL 6.1.1. W pracy ważny (nie) pełnosprawny adresowany był do 60 
osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo zamieszkujący obszar Bytomia, 
Świętochłowic, Piekar Śląskich, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Zabrza, Chorzowa, 
powiatu będzińskiego. Ponadto spółka kontynuowała zadania na rzecz trwałego 
ograniczenia bezrobocia realizowane poprzednio przez GAPP SA poprzez działalność 
Żorskiego oraz Bytomskiego Parku Przemysłowego, w których jak wyjaśnił Prezes GAPR 
przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia swojej działalności w dogodnych warunkach. 
Jak wyjaśnił Prezes GAPR z oferty Bytomskiego Parku Przemysłowego oraz Żorskiego 
Parku Przemysłowego jak również z infrastruktury Rybnickiego Inkubatora 
Technologicznego w okresie od lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. nie korzystały firmy 
mające siedzibę na terenie Gliwic lub powiatu gliwickiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 726-727, 744, 750-753 ] 

2.2.1. Projekt Nowe Gliwice. Według danych spółki, projekt Nowe Gliwice był związany  
z rewitalizacją terenów po KWK Gliwice na potrzeby pomocy dla rozwoju 
przedsiębiorczości, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz z podnoszeniem 
poziomu wykształcenia mieszkańców regionu poprzez rozwój szkolnictwa wyższego. 
Projekt był realizowany na obszarze przekazanym Miastu Gliwice przez Wojewodę 
Śląskiego. Darowany teren obejmował 25,2 ha, z czego 15,86 ha zostało zrekultywowane 
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dzięki dofinansowaniu z programu PHARE 2003 SSG, a pozostała część z innych źródeł. 
Projekt Nowe Gliwice składał się z dwóch części, obejmujących rekultywację 15,86 ha 
terenu i modernizację obiektów (4 budynków o pow. 11 832 m2 przed modernizacją) 
pozostałych po zlikwidowanej kopalni. W ramach pierwszej grupy zadań na powierzchni 
5,75 ha utworzono m.in. inkubator przedsiębiorczości, powierzchnie biurowe oraz szkołę 
wyższą. Głównym beneficjentem projektu oraz właścicielem inwestycji po jej realizacji było 
Miasto Gliwice, które wniosło w 2009 r. wszystkie obiekty Nowych Gliwic do Agencji 
Rozwoju Lokalnego jako aport rzeczowy. Zadania realizowane na ww. terenie obejmowały: 
przystosowanie obiektów poprzemysłowych do funkcji biurowej - inkubatora 
przedsiębiorczości wraz z niezbędną powierzchnią magazynową oraz kompleksu szkół 
wyższych. Druga grupa zadań to rewitalizacja 10,11 ha terenów poprzemysłowych  
i przekształcenie ich w strefę inwestycyjną (strefę przedsiębiorczości).  

[Dowód: akta kontroli str. 2407-2413 ] 

2.2.2. Szkoła wyższa. Według informacji Spółki dotyczących Rewitalizacji terenów 
pokopalnianych - powstanie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” na pow. 5,75 ha 
utworzono inkubator przedsiębiorczości, powierzchnie biurowe oraz szkoły wyższe118.  
W dokumencie zapisano, m.in.: „Profil szkół wyższych odpowiada również szerszemu 
zapotrzebowaniu ze strony społeczności regionu, gdzie zdiagnozowano pewną lukę  
w podaży usług edukacyjnych z zakresu ekonomii, biznesu itp. Agencja (…) uruchomiła 
jedną z uczelni od początku roku akademickiego 2005/2006. W ciągu pierwszych lat szkoła 
była usytuowana w tymczasowych budynkach zlokalizowanych w innej części miasta, a jej 
siedziba została przeniesiona do nowych budynków w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2008-2009. (…) Utworzenie regionalnej wyższej szkoły przedsiębiorczości w 
Gliwicach dopełniło lokalną ofertę edukacyjną oraz wniosło istotne zmiany w wizerunek 
gospodarczy oraz rozwój i promocję regionu, a w rezultacie przyczyniło się do 
wprowadzenia na rynek pracy niezbędnej, dobrze wykwalifikowanej kadry. (…) Utworzenie 
uczelni przez instytucję otoczenia biznesu powiązaną z samorządem miasta  
i zaangażowanie środków w ten projekt wynika ze złożoności polskiego prawa dotyczącego 
szkolnictwa wyższego oraz możliwości bezpośredniego zaangażowania miasta  
w przedsięwzięcia gospodarcze. Z jednej strony istnieją bowiem ograniczenia  
w podejmowaniu przez Miasta przedsięwzięć czysto ekonomicznych takich jak handel czy 
strefa przedsiębiorczości. Z drugiej strony samorząd jest odpowiedzialny za rozwój lokalny, 
tworzenie korzystnych warunków gospodarczych oraz nowych miejsc pracy oraz 
zaspakajanie potrzeb edukacyjnych społeczności lokalnej.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2407-2413] 

W okresie objętym kontrolą ARL/GAPR nie uzyskiwała przychodów z działalności 
wymienionej w § 8 ust.1 pkt 29 umowy Spółki (PKD 85.42 B Szkoły wyższe). Spółka  
w latach 2005-2013 pełniła rolę organu założycielskiego dla Gliwickiej Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości (GWSP), która została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu, wydanego 25 lipca 2005 r.119 Spółka przestała pełnić funkcję 
założyciela z dniem 12 grudnia 2013 r., w związku z przeniesieniem pozwolenia na 
utworzenie GWSP na spółkę Drimagine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zapis dot. 
przedmiotu działalności Spółki (PKD 85.42 B) nie został wykreślony do 16 maja 2014 r.  
z umowy Spółki oraz z KRS. W GWSP, w kolejnych latach były otwierane niżej wymienione 
kierunki prowadzone jako studia I stopnia: ekonomia (2005), Pedagogika (2006), 
Wzornictwo (2007), Filologia (2009) oraz Architektura i Urbanistyka oraz Finanse  
i Rachunkowość (2011). Zgodnie ze strategią działania uczelni jej misją było stworzenie  
w Gliwicach silnego ośrodka edukacyjno-badawczego o profilu ekonomicznym, społecznym, 
humanistycznym i artystycznym, stanowiącego alternatywę dla oferty edukacyjnej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  
W okresie objętym kontrolą Spółka przekazała GWSP wsparcie finansowe w łącznej 
wysokości 4 000 tys. zł (dotacje) oraz udzieliła pożyczki w wysokości 200 tys. zł.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2192, 2460-2496, 2771-2775] 

                                                      
118 Co dotyczyło Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
przekształconego w jednostkę organizacyjną Politechniki Śląskiej. 
119 Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lipca 2005 r. nr DSW-3-JP-4001-159/05. Uczelnia była 
zarejestrowana w rejestrze uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 178, cyfrowy identyfikator uczelni 240156584. 
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Sprawozdania finansowe GWSP za lata 2010-2013, wskazywały na jej trudną sytuację 
ekonomiczno-finansową. Sytuacja uczelni charakteryzowała się, m.in. niskim poziomem 
aktywów trwałych, które wynosiły odpowiednio: 44 379,80 zł, 29 185,05 zł i 20 441,69 zł  
i 98 203,95 zł, co było spowodowane prowadzeniem działalności w obiekcie 
wynajmowanym od ARL120. W wartości aktywów obrotowych, które ww. latach wynosiły 
odpowiednio: 482 644,17 zł, 247 773,20 zł, 235 676,35 zł i 164 065,31 zł dominowały 
należności krótkoterminowe odpowiednio: 196 768,70 zł, 216 117,55 zł i 210 188,85 zł, 
123 578,59 zł oraz środki pieniężne odpowiednio: 285 875,47 zł, 31 655,65 zł i 25 487,50 zł 
i 36 519,61 zł. Łączna wartość aktywów GWSP w latach 2010-2013 wyniosła odpowiednio: 
527 023,97 zł, 276 958,25 zł, 256 118,04 zł i 262 269,26 zł.  
W ww. okresie fundusz podstawowy uczelni miał wartość ujemną i wynosił odpowiednio:  
(-)2 658 908,62 zł, (-)2 499 152,94 zł, (-)2 489 051,52 zł i (-)116 734,76 zł. GWSP w 2012 r. 
otrzymała dotację w wysokości 3 000 000 zł, która została przeznaczona głównie na spłatę 
zadłużenia długoterminowego. Środki pochodziły z kapitału rezerwowego Spółki 
utworzonego na finansowanie funkcji założyciela GWSP121. W 2013 r. Spółka przekazała 
GWSP dotację w wysokości 1 000 000 zł oraz udzieliła pożyczki w wysokości 200 000 zł.  
W latach 2010-2011 poziom zobowiązań długoterminowych uczelni wynosił odpowiednio: 
2 615 536,42 zł i 2 475 536,42 zł. W 2012 r. ww. zobowiązania zostały spłacone. Wartość 
zobowiązań krótkoterminowych w latach 2010-2012 wynosiła odpowiednio: 131 352,77 zł, 
282 460,55 zł, 340 729,52 zł i 369 608,41 zł. Wyniki finansowe netto GWSP wynosiły  
w latach 2010-2013 odpowiednio: 159 755,68 zł, 10 101,42 zł, 2 372 316,76 zł  
i (-)275 204,65 zł, przy czym były one pochodną zasilania uczelni środkami zewnętrznymi, 
przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu świadczenia usług edukacyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 2192, 2414-2419, 2468-2469, 2453] 

Spółka zleciła wykonanie opracowania pt. Biznesplan wraz z audytem organizacyjnym 
Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, sporządzonym w kwietniu 2013 r. Dane 
zawarte w ww. opracowaniu wskazują, że co najmniej od 2009 r. sytuacja finansowo- 
ekonomiczna uczelni ulegała systematycznemu pogorszeniu. W powyższym opracowaniu 
zapisano m.in., że: „W sytuacji, gdy w roku 2013 GWSP wygeneruje stratę, Uczelnia nie 
będzie mogła kontynuować działalności bez wsparcia zewnętrznego - dotacji ze strony 
Założyciela lub pozyskania kredytu. Z kolei osiągnięcie zysku z działalności zależy od 
możliwości wzrostu liczby studentów. Tym samym należy rozważyć, czy realne jest, aby  
w obecnej trudnej sytuacji na rynku GWSP była w stanie samodzielnie kontynuować 
działalność. W podsumowaniu ww. opracowania zapisano: Z punktu widzenia założyciela 
GWSP, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku uczelni wyższych, najlepszym 
rozwiązaniem byłaby zmiana struktury założycielskiej (np. przejęcie) z zastrzeżeniem 
kontynuacji działalności Uczelni w obecnej lokalizacji. Innym możliwym rozwiązaniem jest 
rozeznanie rynku pod kątem połączenia się GWSP z inną uczelnią (konsolidacja). Wydaje 
się, iż konsolidacja w branży jest nieunikniona, szczególnie w Gliwicach, gdzie w promieniu 
25 kilometrów znajdują się publiczne uczelnie takie jak Politechnika Śląska, Uniwersytet 
Ekonomiczny, Uniwersytet Śląski na których studiuje 73 tys. studentów. Wraz  
z pogłębiającym się spadkiem liczby osób w wieku 19/20 coraz mniej maturzystów będzie 
zainteresowanych uczelniami niepublicznymi, gdyż ich potrzeby edukacyjne zapełnią 
niepłatne uczelnie publiczne.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2420-2459] 

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 3/2/VI/13 z 28 sierpnia 2013 r. zaopiniowała pozytywnie 
zamiar Zarządu Spółki dotyczący zaprzestania przez ARL pełnienia funkcji założyciela 
GWSP poprzez włączenie uczelni w skład Konsorcjum Uczelni FUTURUS pod warunkiem, 
iż funkcję założyciela GWSP przejmie Wyższa Szkoła Biznesu- National Louis University  
w Nowym Sączu (WSB-NLU) lub spółka, w której WSB-NLU jest większościowym 
udziałowcem i posiada prawo ustanawiania organów spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników uchwałą z 9 września 2013 r. zatwierdziło zamiar Zarządu ARL zaprzestania 
pełnienia funkcji założyciela GWSP. W tym samym dniu Zgromadzenie Wspólników ARL 
dokonało podwyższenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie funkcji 

                                                      
120 Spółka zawierała z GWSP umowy najmu sal oraz auli, położonych przy ul. Bojkowskiej 37 w Centrum Edukacji i Biznesu 
„Nowe Gliwice”. Najem był zawierany na okresy semestrów (letniego/zimowego). 
121 Uchwała nr 10/ZZW/2012 oraz uchwała nr 11/ZZW/2012 obie z dnia 6 czerwca 2012 r. 
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założyciela GWSP do kwoty 1 050 000 zł (środkami kapitału zapasowego) oraz wyraziło 
zgodę na przekazanie GWSP środków na funkcjonowanie uczelni w kwocie 
nieprzekraczającej 1 000 000 zł pod warunkiem zawarcia z Uczelnią porozumienia 
regulującego zasady wydatkowania i rozliczenia. Środki pochodziły z kapitału rezerwowego 
przeznaczonego na finansowanie działalności założyciela uczelni. Na podstawie 
porozumienia z dnia 14 października 2013 r zawartego pomiędzy ARL, Drimagine Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie oraz WSB-NLU określono zasady przeniesienia funkcji Założyciela 
GWSP na Drimagine Sp. z o.o. (spółki z wyłącznym udziałem WSN-NLU). Decyzją Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 grudnia 2013 r. pozwolenie na utworzenie GWSP 
zostało przeniesione z ARL na rzecz Drimagine Sp. z o.o. 

[Dowód: akta kontroli str. 2478-2484, 2771-2775] 

W sprawozdaniach Zarządu za lata 2011 i 2012 nie ujęto informacji wskazujących na 
działalność ARL jako założyciela GWSP oprócz informacji dotyczących wynajmowania 
przez uczelnię powierzchni w obiektach należących do Spółki. Prezes Spółki w sprawie 
przyczyn nie zamieszczania w ww. sprawozdaniach z działalności Zarządu ARL za lata 
2011-2013 informacji o działalności ARL sp. z o.o. jako założyciela GWSP wyjaśnił, m.in., 
że: „Pełnienie funkcji założyciela nie stanowiło ani elementu działalności operacyjnej, ani 
całościowej działalności gospodarczej spółki, toteż nie było ono szczegółowo omawiane w 
Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki. Uczelnia jest podmiotem mającym 
osobowość prawną, a rola jej założyciela określona jest w statucie. Każdorazowe podjęcie 
czynności polegającej na udzieleniu uczelni pożyczki czy dotacji wymagało uprzedniej 
zgody wspólników, toteż podczas zgromadzeń, na których podejmowano te decyzje sprawy 
były szczegółowo omawiane. Ponadto sprawy szkoły omawiane były podczas posiedzeń 
Rady Nadzorczej, a protokoły przekazywane do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. 
Pragniemy ponadto zauważyć, iż w organach kolegialnych GWSP, takich jak senat czy 
konwent zasiadały również osoby pełniące funkcje kierownicze w Mieście Gliwice, toteż 
należy domniemywać, iż sytuacja szkoły była im znana.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2191-2192, 2235-2318] 

2.2.3. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego. W okresie objętym kontrolą spółka pełniła 
funkcję inwestora zastępczego, na podstawie: 
�  umowy z 9 lipca 2010 r. zawartej ze spółką Flytronic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach dla 
realizacji następujących robót inwestycyjnych: 

- Zadania 1 pod nazwą Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, 
tj. siedziby spółki Flytronic sp. z o.o. na terenie nieruchomości przy ul. Bojkowskiej 37 
w Gliwicach oraz 
- Zadania 2 pod nazwą Budowa budynku hangaru na terenie lotniska Aeroklubu 
Gliwickiego przy ul. Toruńskiej w Gliwicach; 

� umowy z 23 sierpnia 2011 r., zawartej ze spółką Infinite Dreams Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku usługowo-
biurowego przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach; 
� umowy z 18 czerwca 2013 r., zawartej z Miastem Gliwice dla projektu inwestycyjnego pn. 
Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego-kompleksowe uzbrojenie techniczne 
terenów poprzemysłowych na obszarze Nowe Gliwice, realizowanego przez Miasto Gliwice 
na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA_RPSL.01.01.01-00-020/12-00. 

[Dowód: akta kontroli str. 2321-2344] 

Prezes Spółki odnosząc się do prowadzenia działalności polegającej na pełnieniu funkcji 
inwestora zastępczego podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wyjaśnił m.in., że 
Spółka „prowadziła działalność komercyjną polegającą na pełnieniu funkcji inwestora 
zastępczego gdyż mieści się to w zakresie jej  działalności określonej w umowie spółki. 
Ponadto uważamy, że realizacja tego typu usługi mieści się w działalności na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w mieście, gdyż nasi klienci otrzymali kompleksową usługę asysty 
począwszy od nabycia nieruchomości, a skończywszy na przekazaniu budynku do 
eksploatacji. Poza tym uważamy, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 ugk działalność ta mieści się  
w obszarze wyłączonym z ograniczeń opisanych w art. 10 ust.1 i 2 ugk.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2191] 
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2.2.4. Stadion. Rada Miejska w Gliwicach uchwałą nr XV/292/2011 z 22 grudnia 2011 r., na 
wniosek Prezydenta Miasta wyraziła zgodę na wniesienie wkładu niepieniężnego do ARL - 
prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych (Stadionu Miejskiego  
w Gliwicach) oraz wyraziła zgodę na objęcie w zamian przez Miast Gliwice udziałów. 
Zgodnie z uzasadnieniem uchwały przekazanie aportu na rzecz ARL „miało narzucić na nią 
obowiązek zarządzania i administrowania przejętym majątkiem. Spółka, która jest 
właścicielem obiektów znajdujących się na terenie „Nowych Gliwic” posiada doświadczenie 
w zarządzaniu dużymi specyficznymi obiektami. (…) Spółka ARL po przejęciu obiektów 
stadionu na własność wydzierżawi je Spółce Piast Gliwice SA.  
Jedną z przyczyn podjęcia przez Miasto Gliwice uchwały w sprawie wniesienia aportem 
zmodernizowanego stadionu do spółki ARL, zamiast do spółki GKS Piast S.A. była wg 
Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice „chęć odzyskania podatku VAT 
poniesionego przez miasto Gliwice w związku z przeprowadzoną inwestycją”.  

Zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ww. uchwały przedmiotem wkładu niepieniężnego były  
3 działki gruntowe o łącznej powierzchni 40 757 m2 i wartości 7 722 229,00 zł netto oraz 
budynek, budowle, infrastruktura techniczna i wyposażenie stadionu piłkarskiego  
w Gliwicach przy ul. Okrzei. Wartości obiektów i wyposażenia została określona na 
46 192 787,00 zł netto. Wartość prawa do nieruchomości wniesionych aportem do ARL 
została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym  
z 28 października 2011 r. określającym „wartość odtworzenia - koszt odtworzenia części 
składowych nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami stadionu piłkarskiego 
położonego w Gliwicach w obrębie Podlesie”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2666-2667, 2716-2731, 2776-2780] 

Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z 31 stycznia 2012 r.,122 Gliwice dokonało 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 107 723 000,00 zł o kwotę 
53 914 875,00 zł do kwoty 161 637 875,00 zł, poprzez ustanowienie 61 617 nowych 
udziałów, które zostały objęte przez Miasto Gliwice, które pokryte zostały wkładem 
niepieniężnym w postaci gruntów, budynku i budowli wraz z infrastrukturą techniczną  
i elementami wyposażenia. W tym samym dniu na podstawie oświadczenia i umowy 
przeniesienia własności nieruchomości, złożonego w formie aktu notarialnego,123 zostało 
dokonane przeniesienie własności ww. nieruchomości, natomiast wydanie działek miało 
nastąpić protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie do 1 lutego 2012 r. W obu ww. 
dokumentach dokonano zmian: 7 lutego 2012 r. 124, 28 marca 2012 r.125 19 kwietnia 2012 
r.126 Zmiany te były spowodowane: niezaktualizowaniem zapisów w księdze wieczystej, 
stanowiącej podstawę zapisów w uchwale nr 1 z 31 stycznia 2012 r. oraz w oświadczeniu  
i umowie przeniesienia własności127, niezgodnym ze stanem faktycznym określeniem 
powierzchni obiektów stadionu128, zmianą zakresu rzeczowego aportu oraz koniecznością 
ponownego przeliczenia jego wartości na udziały. Wielkość powierzchni obiektów stadionu 
została określona na podstawie operatu szacunkowego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 740-741, 745-746, 2660-2665, 2674-2714]  

W związku z wniesieniem Stadionu aportem do Spółki, Miasto Gliwice wystawiło Agencji  
w dniu 31 stycznia 2012 r. fakturę na kwotę 53 915 016,00 zł w tym VAT 12 400 453,68 zł. 
Powyższa faktura została skorygowana fakturą z 28 marca 2012 r. o kwotę 15 482, zł, netto. 
Po korekcie faktury wartość aportu wyniosła 53 899 174,00 zł, w tym podatek 12 396 810,02 
zł. Zgodnie z dowodami OT przejęcie ww. aportu na stan majątkowy spółki nastąpiło  
31 stycznia 2012 r., natomiast Stadion Miejski (po wykonanej przebudowie i rozbudowie) 
został przekazany Spółce przez Miasto protokołem zdawczo-odbiorczym nieruchomości  
i ruchomości będących przedmiotem aportu z 9 lutego 2012 r. oraz protokołem zdawczo-
odbiorczym z 23 lutego 2012 r. dot. dokumentacji powykonawczej zadania. 

[Dowód: akta kontroli str. 2733-2736, 2738-2762]  

                                                      
122 Rep. A nr 814/2012  
123 Rep. A nr 842/2012 
124 Rep. A nr 1064/2012 
125Rep. A nr 2422/2012 
126Rep. A nr 2863/2012 
127 Rep. A nr 814/2012  
128 Budynek stadionu w operacie szacunkowym posiadał powierzchnię 18 830,76 m2, podczas gdy jego powierzchnia wynosiła 
19 428,94 m2, tj. była większa o 598,18 m2. 
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W umowie przeniesienia własności stadionu z 31 stycznia 2012 r. zawarto postanowienie  
(§ 8 ust.1 - 4), zgodnie z którym przedstawiciele stron - wobec objęcia przez Miasto Gliwice 
udziałów o wartości odpowiadającej łącznej wartości przedmiotu aportu i konieczności 
zapłaty przez Miasto, z tytułu wniesienia aportu, podatku od towarów i usług, do zwrotu 
którego uprawniona była Spółka, postanowili iż Spółka: „zapłaci na rzecz Miasta Gliwice 
równowartość podatku VAT od aportu, po otrzymaniu przez Spółkę zwrotu podatku z urzędu 
skarbowego w następujący sposób: kwotę 9 400 453,68 zł Spółka zapłaci  
w terminie 14 dni po otrzymaniu przez spółkę zwrotu podatku z urzędu skarbowego, kwotę 
3 000 000,00 zł Spółka zapłaci w ciągu trzech lat od dnia otrzymania zwrotu podatku  
z urzędu skarbowego”. Kwota łączna podatku VAT określona w uchwale wyniosła 
12 400 453,68 zł. W przypadku naruszenia wyżej określonych terminów spółka miała być 
zobowiązana do zapłaty odsetek ustawowych na rzecz miasta Gliwice. Spółka zobowiązana 
została do złożenia wraz deklaracją VAT zawierającą odliczenie podatku VAT od aportu, 
wniosku w sprawie zwrotu różnicy podatku VAT, a w przypadku odmowy zwrotu podatku 
VAT przez urząd skarbowy, ARL zobowiązała się do podjęcia wszelkich możliwych 
czynności zmierzających do weryfikacji decyzji organu skarbowego, w tym poprzez 
wszczęcie postępowania sądowo-administracyjnego. Zwrot podatku przez Pierwszy Urząd 
Skarbowy w Gliwicach na rachunek Spółki w kwocie 12 633 188, 00 zł nastąpił 18 maja 
2012 r., natomiast spółka, części podatku VAT w wysokości 9 396 810,02 zł przekazała  
31 maja 2012 r. na rachunek bankowy Miasta Gliwice. 

 [Dowód: akta kontroli str. 2437-2448, 2474-2483, 2672-2673 ] 

Stadion Miejski przejęty przez ARL w wyniku podwyższenia kapitału spółki i umowy 
przeniesienia własności obiektu został wydzierżawiony przez ARL spółce GKS Gliwice na 
podstawie umowy z 31 stycznia 2012 r. sporządzonej na czas nieokreślony. Umową 
postanowiono, że na dzierżawcy spoczywały, m.in. wszelkie koszty związane z bieżącą 
eksploatacją stadionu i prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności: koszty 
energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru ścieków i wód opadowych, wywozu śmieci. 
Dzierżawca miał zawierać umowy i regulować zobowiązania z dostawcami mediów oraz 
innymi kontrahentami we własnym zakresie i na własny koszt. Utrzymanie techniczne 
obiektu, koszty obowiązkowych przeglądów, remontów bieżących, okresowych i 
generalnych, napraw pogwarancyjnych, ubezpieczenie leżało po stronie Dzierżawcy.  

[Dowód: akta kontroli str. 2738-2770] 

2.2.5. Udzielanie zamówień. W latach 2011-2014 (do 31 stycznia) Spółka nie udzielała 
zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych129 i nie składała Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
sprawozdań o udzielonych zamówieniach, na podstawie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
Odpowiadało to treści dwóch opinii prawnych sporządzonych dla Spółki: z 3 października 
2009 r. oraz z 18 września 2012 r. Uzasadniając brak obowiązku stosowania przez Spółkę 
ustawy Pzp, wskazano tam m.in. na niespełnianie przez Spółkę kryteriów podmiotowych 
nakazujących stosowanie procedury zamówień publicznych oraz na to, że jej działalność nie 
obejmuje zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego. Przy zakupie towarów i usług stosowano natomiast 
wewnętrzne regulacje Spółki („Regulamin zakupu towarów i usług” wprowadzony 
zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 12/2010 z 16 grudnia 2010 r.130). 

[Dowód: akta kontroli str. 340-383] 

Pismem z 2 sierpnia 2012 r.131 Naczelnik Wydziału NW wystąpił do RN Spółki, m.in.  
o przeprowadzenie kontroli stosowania przez Spółkę ustawy Pzp (ponadto  
o przeanalizowanie: czy wynagrodzenia oraz świadczenia dodatkowe wypłacane przez 
Spółkę członkom Zarządu nie przekraczały limitów wynikających z przepisów ustawy 
kominowej oraz czy zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd odbywało się 
zgodnie z postanowieniami umowy Spółki). W odpowiedzi z 31 października 2012 r. 
Przewodniczący RN poinformował, że w kwestii stosowania przez Spółkę ustawy Pzp Rada 

                                                      
129 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm., dalej zwanej ustawą „Pzp”. 
130 Zmieniony zarządzeniem nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. 
131 Pismo to wystosowano do wszystkich spółek z większościowym udziałem Miasta.  
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zleciła opracowanie dodatkowej opinii prawnej (ww. opinia z 18 września 2012 r.), którą 
potwierdzono, że Spółka nie jest zobowiązana do stosowania ustawy Pzp132.  

 [Dowód: akta kontroli str. 340-349, 351-363] 

2.3. Sytuacja finansowo-ekonomiczna Spółki  

W latach 2011-2013 przychody netto ze sprzedaży wzrastały i wyniosły odpowiednio: 
3 140,1 tys. zł, 5 774,4 tys. zł i 6 164,8 tys. zł w 2013 r.133, pozostałe przychody operacyjne 
wyniosły odpowiednio: 4 538,0 tys. zł; 4 007,5 tys. zł; 3 261,7 tys. zł, natomiast przychody 
finansowe odpowiednio: 253,5 tys. zł, 130,9 tys. zł i 206,7 tys. zł. 
Spółka w latach 2011-2013 uzyskiwała przychody, m.in. z następujących rodzajów 
prowadzonej działalności (wartości odpowiednio dla kolejnych lat): wynajmu i zarządzania 
nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (2 610 tys. zł, 5 365 tys. zł, 5 777 tys. zł); 
działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej134 (191 tys. zł, 318 tys. zł, 333 tys. zł); 
działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (142 tys. zł,  
30 tys. zł, 7 tys. zł); pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej (tylko w 2011 r. 54 tys. zł); pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych (35 tys. zł, 33 tys. zł, 34 tys. zł); wykonywania fotokopii, 
przygotowywania dokumentów i pozostałej specjalistycznej działalność wspomagającej 
prowadzenie biura (18 tys. zł, 14 tys. zł, 14 tys. zł). Przedmiot faktycznie prowadzonej 
działalności prowadzonej przez spółkę w latach 2011-2013 odpowiadał przedmiotowi 
określonemu w umowie Spółki obowiązującej w ww. latach oraz treści wpisu w KRS.  

[Dowód: akta kontroli str. 2109-2125, 2139-2189, 2235-2318, 2321-2405, 2407-2515]  

W latach 2011-2013 wyniki finansowe netto Spółki wynosiły odpowiednio: 961 672,68 zł, 
2 787 516,02 zł 1 789 549,25 zł. Spółka w ww. latach odnotowywała straty na sprzedaży 
które wyniosły odpowiednio: (-)962 578,60 zł, (-)1 025 156,26 oraz (-)1 322 532,18 zł.  
W ocenie Zarządu Spółki zawartej w Sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki za 
okres 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz za okres od 1  stycznia 2012 r. do 
31 grudnia 2012 r. straty te wynikały z zapisów księgowych i różnych momentów rozliczania 
kosztów działań prowadzonych przez Spółkę. W sprawozdaniach Zarządu spółki  
z działalności w 2011 i 2012 r. r. zapisano, m.in. że: (...) „w dalszym ciągu realizowane były 
projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (środki UE pochodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Na mocy 
obowiązujących przepisów, koszty działalności operacyjnej (rodzajowe) związane  
z realizacją projektów, tj. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, materiały  
i energia, najem, usługi komunalne rozliczane są w sekcji B rachunku zysków i strat, 
natomiast przychody pokrywające je rozliczane są w sekcji D pozostałych przychodów 
operacyjnych” (…). W sprawozdaniu Zarządu za 2011 r. zapisano: (…) „spadła (w 2011 r. 
przyp.) rentowność sprzedaży netto oraz wskaźnik rentowności aktywów. Wskaźnik 
ROSn135 nie odzwierciedla jednak rzeczywistej sytuacji, ponieważ wiąże się wynik 
finansowy netto z przychodami ze sprzedaży, podczas gdy znakomitą większość 
przychodów mających decydujący wpływ na zysk netto stanowią pozostałe przychody 
operacyjne, których metodyka obliczania wartości ROSn nie ujmuje”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2253-2254, 2298-2299] 

W latach 2011-2013 wartości wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych Spółki 
kształtowały się następująco: 
- wskaźnik rentowności netto sprzedaży (ROS)136 odpowiednio: 30,63%; 48,27% i 29,03%; 
- wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)137 odpowiednio: 0,86%; 1,69% i 0,88%;  
- wskaźnik bieżącej płynności138 odpowiednio: 1,94; 2,86 i 2,41; 
- wskaźnik szybkiej płynności139 odpowiednio: 1,73; 2,71 i 2,33; 

                                                      
132 W pozostałym zakresie skontrolowanym przez RN podano, że wynagrodzenia Prezesa nie przekraczały limitów 
wynikających z ustawy kominowej oraz że zaciąganie zobowiązań finansowych odbywało się zgodnie z postanowieniami 
umowy Spółki określającymi kompetencje poszczególnych organów, a w latach 2011-2012 (do sierpnia) Spółka nie zaciągała 
zobowiązań o charakterze pożyczek lub kredytów. 
133 Dane wstępne za 2013 r. przed przyłączeniem GAPP SA. 
134 Refakturowanie usług telekomunikacyjnych. 
135 Wskaźnik rentowności netto sprzedaży: wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży. 
136 Wynik finansowy netto/ przychody ze sprzedaży 
137 Wynik finansowy netto/kapitał własny 
138 Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 
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- wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym140 odpowiednio: 101,4%, 100,9% i 
100,3%; 
- wskaźnik ogólnego zadłużenia141 odpowiednio: 0,02; 0,03 i 0,03. 

[Dowód: akta kontroli str. 2109-2125, 2198-2203, 2214-2222, 2235-2318 ] 

Łączna wartość aktywów Spółki w latach 2011-2013 zwiększała się i wynosiła odpowiednio: 
114 835 012,63 zł, 170 045 683,32 zł oraz 208 580 031,41 zł. Wielkość zatrudnienia wg 
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku wynosiła (w przeliczeniu na etaty) 15,4  
w 2011 r.,13,9 w 2012 r. i 14,3 w 2013 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2109-2119, 2130] 

W okresie od 15 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2014 r. udzielono Spółce pomocy 
publicznej de minimis142 w łącznej wysokości 906 080 zł (umorzenie podatku od 
nieruchomości). W latach 2011-2013 r. spółka była dokapitalizowana przez Miasto Gliwice 
kwotą 53 899 125 zł przez wniesienie aportu w postaci Stadionu Miejskiego. Ponadto  
w 2013 r. spółka została dokapitalizowana przez cztery spółki z udziałem większościowym 
Miasta, tj. ZBM I TBS, ZBM II TBS, PEC i PWiK, wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 
30 499 875 zł, co było związane finansowaniem nabycia przez ARL od Ministerstwa Skarbu 
Państwa pakietu akcji GAPP S.A. Łączne dokapitalizowanie Spółki w okresie objętym 
kontrolą (w obu formach i z obu ww. źródeł) wyniosło 84 399 000 zł143.  

[Dowód: akta kontroli str. 2128, 2131-2135, 2138] 

Spółka w latach 2005-2013 pełniła rolę organu założycielskiego dla Gliwickiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości, utworzonej na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 25 lipca 2005 r. ARL przestała pełnić funkcję założyciela z dniem  
12 grudnia 2013 r., w związku z przeniesieniem pozwolenia na utworzenie GWSP na spółkę 
Drimagine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
NIK zwraca uwagę, że co najmniej od 2009 r. sytuacja finansowo-ekonomiczna GWSP 
systematycznie się pogarszała, co miało związek, m.in. ze spadkiem liczby osób 
studiujących oraz silną konkurencją ze strony sąsiadujących, dużych uczelni publicznych. 
Utrzymywanie działalności GWSP wymagało od ARL przekazywania wsparcia finansowego 
w postaci dotacji, które w latach 2012-2013, wyniosły 4 000 tys. zł, ponadto udzielono 
pożyczki (200 tys. zł). Pozytywnie oceniając zaprzestanie pełnienia funkcji założyciela 
GWSP, NIK zwraca uwagę na późne podjęcie przedmiotowej decyzji, w szczególności 
uwzględniając konieczność dotowania działalności uczelni przez Spółkę znacznymi 
środkami. 
NIK zwraca także uwagę, iż samorządowe osoby prawne nie mogą od 1 września 2005 r. 
utworzyć uczelni144, a od 12 grudnia 2013 r. Spółka przestała pełnić funkcję założyciela 
GWSP, w związku z czym zasadnym jest wykreślenie przedmiotu działalności dotyczącego 
szkół wyższych wymienionego w § 8 ust. 1 pkt 29 umowy Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 2771-2774] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania stanowisk 
w organach spółek z udziałem Spółki 

Stosownie do postanowień umów bądź statutów poszczególnych spółek, w których Spółka 
posiadała w okresie objętym kontrolą większościowe udziały bądź akcje, organami tych 
                                                                                                                                       
139 (Aktywa obrotowe- zapasy- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe, 
140 Kapitał własny /aktywa trwałe 
141 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa ogółem 
142 Pomoc publiczna uznana za tzw. „drobną”, która nie podlegała notyfikacji jako spełniająca warunki określone  
w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str. 5) 
143 Spółka od jej powstania została dokapitalizowana przez Miasto Gliwice i spółki z jego udziałem w łącznej wysokości 
188 802 750,00 zł. 
144 Z dniem 1 września 2005 r. na podstawie art. 276 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym144 został uchylony art. 11 
ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych144, wg którego niepaństwową uczelnię zawodową mogła 
założyć, m.in. osoba prawna (założyciel), na podstawie pozwolenia udzielonego przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast zgodnie z art. 20 ust.1 Psw, 
obowiązującym od 1 września 2005 r., z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie uczelni może wystąpić osoba prawna 
niebędąca państwową lub samorządową osobą prawną. 
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spółek były (w okresie od dnia nabycia lub przejęcia ich udziałów bądź akcji przez Spółkę 
do dnia 16 maja 2014 r.145): 
� GAPP - Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza (składająca się z trzech do siedmiu 
członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej 
kolejne trzy lata) oraz Zarząd (składający się z jednego do trzech członków powoływanych 
przez RN na okres wspólnej kadencji trwającej kolejne trzy lata); 
� ŚCNPTL - Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza (składająca się z trzech do 
pięciu członków powoływanych uchwałą wspólników na okres wspólnej kadencji trwającej 
trzy lata) oraz Zarząd (składający się z jednego do trzech osób powoływanych uchwałą RN 
na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata); 
� Premium Composites146 - Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd. W umowie spółki nie 
przewidziano (do zakończenia czynności kontrolnych) Rady Nadzorczej spółki, co 
szczegółowo przedstawiono w dalszej części wystąpienia. W okresie od 1 stycznia 2012 r. 
do 30 grudnia 2013 r. wykonywanie przez spółkę działalności gospodarczej było 
zawieszone (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej); 
� ARL w Jaworznie147 - Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza (składająca się z co 
najmniej trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 
kadencji wynoszącej trzy lata) oraz Zarząd (składający się z jednego do pięciu członków 
powoływanych przez RN na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata). 
W ww. okresie w powyższych spółkach funkcjonowały organy przewidziane w ich 
umowach/statutach. 

[Dowód: akta kontroli str. 80, 390, 417-425, 464-472, 499-510, 784-846] 

Wyłanianiem, weryfikacją kwalifikacji i zgłaszaniem kandydatów do rad nadzorczych spółek, 
w których Spółka posiadała udziały bądź akcje, zajmował się Prezes Zarządu, wspierany 
przez pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. marketingu, promocji  
i kontaktów z nadzorem właścicielskim. Do dnia 31 stycznia 2014 r. dotyczyło to dwóch 
kandydatów do RN GAPP (powołanych z dniem 4 marca 2013 r.) oraz jednego kandydata 
do RN ŚCNTPL (powołanego z dniem 31 stycznia 2014 r.). Wszystkie ww. osoby złożyły 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na zgłoszenie ich kandydatury, korzystaniu z pełni praw 
publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności w myśl 
przepisów art. 18 § 7 Ksh. Jedna z tych osób była radcą prawnym148, a dwie pozostałe 
posiadały dyplom potwierdzający zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów 
na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa149. Jak wyjaśnił Prezes Spółki, 
zgłaszając ww. kandydatów kierowano się indywidualnie dobranymi względami 
merytorycznymi, takimi jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość danej 
spółki czy posiadanie stosownych cech psychicznych. Jedna z ww. osób pełniła 
jednocześnie funkcję prezesa zarządu spółki z wyłącznym udziałem Miasta Gliwice150. 
Prezes wyjaśnił151, że jego zgłoszenie, jako kandydata do RN GAPP, nastąpiło w formie 
ustnej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej spółki w dniu 4 marca 2013 r. 
Pozostałe osoby zasiadające w RN przedmiotowych spółek zostały powołane przed dniem 
objęcia przez Spółkę ich akcji lub przejęcia udziałów w tych spółkach. Prezes Zarządu 
spółki Premium Composites (pełnił on tę funkcję od 2007 r., tj. od założenia spółki) był 
jednocześnie pracownikiem najpierw GAPP, a od 1 stycznia 2014 r. - GAPR (zatrudnionym 
w wymiarze pół etatu). 

[Dowód: akta kontroli str. 70-73, 75-91, 384-388, 724, 732-733, 804-812] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

                                                      
145 Tj. do dnia zakończenia przez kontrolerów NIK czynności kontrolnych w Spółce. 
146 Uprzednio: UNISERWIS Sp. z o.o. w Żorach. 
147 Większościowym akcjonariuszem tej spółki Spółka została w marcu 2014 r. 
148 Co było zgodne z § 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 
2038 ze zm.), wskazującym osoby zwolnione z obowiązku składania egzaminu wymaganego od kandydatów do rad 
nadzorczych. 
149 Stosownie do art. 10b w zw. z art. 10a ust. 4 ugk. 
150 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
151 Odpowiadając na pytanie dotyczące formy zgłoszenia ww. osoby, w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1594 ze 
zm.), do rady nadzorczej GAPP. 
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Do dnia zakończenia kontroli NIK, pomimo objęcia z dniem 1 stycznia 2014 r. przez Spółkę 
wszystkich udziałów w Premium Composites, nie dostosowano postanowień umowy spółki 
Premium Composites do wymogów art. 10b w zw. z art. 10a ust. 1 ugk, tj. nie przewidziano 
w powyższej umowie i w związku z tym nie powołano rady nadzorczej wspomnianej spółki. 
Powyższe przepisy stanowią, że w spółkach zależnych od spółek z udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego (jst), w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Ksh, działa rada nadzorcza. 

[Dowód: akta kontroli str. 390, 391-392, 406-441, 449-472, 724, 732-733, 809] 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że dostosowanie zapisów umowy spółki Premium 
Composites do wymogów art. 10b w zw. z art. 10a ust. 1 ugk możliwe było dopiero po dniu 
objęcia przez GAPR udziałów w tej spółce, tj. po dniu 1 stycznia 2014 r., a od tego dnia nie 
odbyło się we wspomnianej spółce zgromadzenie wspólników, które jest organem władnym 
do wprowadzenia zmian w treści umowy spółki. Dodał też, że zapisy umowy spółki zostaną 
dostosowane do wymogów ugk przy okazji najbliższego zgromadzenia wspólników oraz że 
ze względu na konstytutywny charakter takich zmian ustanowienie w spółce organu - rady 
nadzorczej będzie wymagać wpisu do rejestru. Ponadto, jak wyjaśnił, ugk nie mówi  
o terminie, do którego postanowienia umowy istniejącej spółki zależnej od spółki z udziałem 
jst mają być dostosowane do jej wymogów. 

[Dowód: akta kontroli str. 724, 732-733] 
NIK zwraca uwagę na obligatoryjność działania rady nadzorczej w spółce, o której mowa w 
art. 10b w zw. z art. 10a ugk. Zdaniem NIK, Prezes Zarządu, reprezentując Spółkę jako 
jedynego udziałowca (od 1 stycznia 2014 r.) na Zgromadzeniu Wspólników Premium 
Composites, mógł i powinien skorzystać z uprawnień określonych w art. 232 w zw. z art. 
236 § 1 Ksh, tj. podjąć działania zmierzające do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia 
wspólników w celu niezwłocznego podjęcia uchwały w sprawie dostosowania postanowień 
umowy spółki do wymogów art. 10a w zw. z art. 10b ugk. Działania takie mógł podjąć także 
Prezes Zarządu Premium Composites, tj. spółki zależnej od Spółki (art. 235 § 1 Ksh). 
Uchwałę można było też powziąć bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, 
stosownie do art. 240 Ksh152. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

4. Wynagrodzenia osób zasiadających w organach Spółki. 

Według umowy Spółki (w brzmieniu obowiązującym w latach 2011 do nadal), określenie 
zasad wynagradzania członków RN za udział w jej posiedzeniach i innych czynnościach, jak 
również ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i przyznawanie mu 
nagrody rocznej należało do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Do kompetencji RN 
należało określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki153. 

[Dowód: akta kontroli str. 958-969, 1635-1645] 

Stosownie do kolejnych uchwał Zgromadzenia, w okresie od 1 lipca 2010 r. do zakończenia 
czynności kontrolnych, poszczególnym osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej 
Spółki (trzyosobowej), przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 
przewodniczącemu RN - 0,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego 
ogłoszonego przez Prezesa GUS154, członkom RN - 0,6 wspomnianego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. Osoby te, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej 
Spółki, nie uzyskiwały przychodów z innych tytułów.  

 [Dowód: akta kontroli str. 126-127, 142-145, 150, 168-176, 183-200, 901-913] 

W okresie od 1 lutego 2007 r. do 30 czerwca 2012 r., miesięczne wynagrodzenie Prezesa 
Zarządu było ustalone w wysokości czterokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

                                                      
152 Stosownie do ww. przepisu, uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli 
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub 
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
153 Z zastrzeżeniem ww. postanowienia umowy odnoszącego się do kompetencji Zgromadzenia w zakresie ustalania 
miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i przyznawania mu nagrody rocznej. 
154 Wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym Monitor 
Polski.  
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roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS, stosownie do uchwały RN z dnia  
30 stycznia 2007 r. (co przedstawiono także w dalszej części wystąpienia) oraz zawartej  
z nim umowy o pracę155,  
Od 1 lipca 2012 r., stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników z 6 czerwca 2012 r. 
oraz aneksu z 20 czerwca 2012 r. do ww. umowy o pracę156, Prezesowi przysługiwało 
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4,6-krotności wspomnianego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 92-94, 99-125, 156-167, 177-182, 859-901] 

Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi Zarządu oraz członkom RN Spółki w latach 2011-
2013 nie przekroczyły maksymalnej wysokości określonej w art. 8 ustawy kominowej, przy 
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 29 b, c i d tej ustawy, za wyjątkiem I-III kw. 
2011 r. (w okresie tym przy wypłacie wynagrodzeń nie uwzględniano przepisu art. 29b ust. 2 
ustawy kominowej157), co szczegółowo przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 142-200, 859-913] 

W latach 2011-2013, stosownie do uchwał ZW, wypłacono Prezesowi nagrodę roczną  
w wysokości odpowiednio dwukrotności (w 2011 r. i 2012 r.) oraz 2,6-krotności (w 2013 r.) 
jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku ubiegłym. Nagrodę roczną 
każdorazowo przyznawano na wniosek RN, zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta158 oraz 
zarządzeniem Prezydenta Miasta159. 
Ponadto Prezes korzystał z następujących świadczeń: bony towarowe (w kolejnych latach 
2011-2013 w kwocie odpowiednio: 500 zł, 600 zł i 700 zł) oraz świadczenia urlopowe  
(w każdym roku w kwocie 1 093,93 zł). Z uwagi na liczbę zatrudnionych pracowników,  
w Spółce nie utworzono zakładowego funduszu świadczeń socjalnych160. W Spółce nie 
obowiązywał też układ zbiorowy pracy. Podstawę przyznania bonów towarowych (z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia) stanowiły wydawane co roku przez Prezesa Zarządu Spółki 
„Regulaminy dotyczące bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przeznaczonych dla pracowników ARL Sp. z o.o.”, wg których do otrzymania bonów,  
o jednakowej wartości, uprawnieni byli wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni w ramach 
umowy o pracę w dniach odpowiednio 30 listopada 2011 r., 14 listopada 2012 r.  
i 14 listopada 2013 r. Podstawę przyznania świadczeń urlopowych stanowił obowiązujący  
w Spółce regulamin wynagradzania (wraz z aneksami). Prezes pobierał też ryczałt 
pieniężny z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych161, stosownie do 
umowy z dnia 6 lutego 2007 r., wraz z aneksami, zawartej z nim w imieniu Spółki przez 
przewodniczącego RN. 

 [Dowód: akta kontroli str. 95-98, 122, 128-145, 148-149, 156-167, 177-182, 202-230, 741, 
746, 864, 870, 876, 881, 895, 900] 

Liczba posiedzeń RN wyniosła: w 2011 r. - 4, w 2012 r. - 5, w 2013 r. - 7 (z tego 3 w ramach 
jednej kadencji i 4 w ramach kolejnej). We wszystkich posiedzeniach brali udział wszyscy 
członkowie RN. 

[Dowód: akta kontroli str. 783] 

                                                      
155 Umowa zawarta na czas nieokreślony. 
156 Umowa o pracę z Prezesem Zarządu, jak również obydwa aneksy do tej umowy (z 1 czerwca 2009 r. oraz z 20 czerwca 
2012 r.) zostały zawarte w imieniu Spółki przez Przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. 
157 W IV kwartale 2011 r. wysokość miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom wchodzącym w skład organów Spółki 
(RN i Zarządu) została obniżona w związku z dokonaną korektą wynagrodzeń za okres od stycznia do sierpnia 2011 r. 
158 Uchwała nr 2389/2001 Zarządu Miasta Gliwice z 6 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie 
nagrody rocznej oraz zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej członkom zarządów spółek z udziałem Gminy Gliwice, 
wymienionych w art. 1 pkt 4, 6, 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (z dniem 12 kwietnia 2013 r. uchylona zarządzeniem nr  4315/2013 Prezydenta Miasta Gliwice). 
159 Zarządzenie nr 4315/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  
i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie 
nagrody rocznej. 
160 Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 592 ze zm.), obowiązek utworzenia funduszu nie dotyczy pracodawców zatrudniających wg stanu na dzień  
1 stycznia danego roku mniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zgodnie z aneksem nr 11 do obowiązującego w 
spółce regulaminu wynagradzania pracowników, w Spółce postanowiono, w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi,  
o nietworzeniu funduszu, stosownie do art. 4 ust. 1-3 wspomnianej ustawy. W Spółce na dzień 31 grudnia kolejnych lat 2011-
2014 zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę odpowiednio: 15 osób (15,375 etatów), 15 osób (13,90 etatów),  
16 osób (14,25 etatów). Na dzień 31 marca 2014 r. w Spółce zatrudnionych było 45 pracowników (41,125 etatów), z czego 
jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym. 
161 W kolejnych latach łącznie: 4 482, 92 zł, 4 460,79 zł i 4 292,94 zł (średnio na miesiąc: 373,58 zł, 371,73 zł i 357,75 zł). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

4.1. W kolejnych miesiącach I-III kwartału 2011 r. poszczególnym osobom wchodzącym  
w skład organów Spółki wypłacano wynagrodzenie miesięczne w wysokości obliczonej na 
podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2010 r., 
zamiast w czwartym kwartale 2009 r. Było to niezgodne z art. 29b ust. 2 ustawy kominowej, 
stanowiącym że w 2011 r. indywidualne wynagrodzenie miesięczne tych osób przysługuje  
w wysokości ustalonej w 2010 r.  
Łącznie za ww. okres wypłacono: przewodniczącemu RN - wynagrodzenie w wysokości 
wyższej od należnej o 1 081,62 zł, pozostałym dwóm członkom RN - o 811,17 zł oraz 
Prezesowi Zarządu - o 5 407,92 zł162. 

[Dowód: akta kontroli str. 156-161, 168, 171, 174, 902-913] 

W dniu 13 października 2011 r., w związku z otrzymaniem pisma Zastępcy Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2011 r. powołującego się na przepisy ww. art. 29b ustawy 
kominowej, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie korekty wysokości wynagrodzeń 
organów Spółki. Korekty tej dokonano poprzez potrącenie stosownych kwot w ratach  
z wynagrodzeń miesięcznych w kolejnych miesiącach (od października do grudnia 2011 r.).  

[Dowód: akta kontroli str. 151-153, 156-161, 859-870] 

W kwestii przyczyn wypłacania członkom organów Spółki przez dziewięć miesięcy 2011 r. 
wynagrodzeń w wysokości niezgodnej z unormowaniami art. 29b ust. 2 ustawy kominowej, 
Główna Księgowa Spółki wyjaśniła, że było to wynikiem jej przeoczenia. 

 [Dowód: akta kontroli str. 154-155] 

4.2. Do 1 lipca 2012 r. Prezesowi Zarządu Spółki naliczano i wypłacano wynagrodzenie bez 
właściwej decyzji Zgromadzenia Wspólników, czym naruszono art. 6 ust. 2 ustawy 
kominowej, zgodnie z którym organem właściwym do ustalania wynagrodzenia 
miesięcznego Prezesa Zarządu było w przedmiotowym przypadku Zgromadzenie 
Wspólników. 

Do dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu Spółki ustalone było 
uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (uchwała nr 35/14/III/07 z 30 stycznia 2007 r.). 
Odpowiadało to postanowieniami umowy Spółki w brzmieniu obowiązującym przed 
wprowadzeniem do niej zmiany z 28 czerwca 2007 r.163, jednak było niezgodne z art. 6 ust. 
2 ustawy kominowej. Stosownie do tego przepisu, organem właściwym do ustalania 
wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, w podmiotach 
wymienionych w art. 1 pkt 6 ustawy, było bowiem zgromadzenie wspólników.  
Pomimo uchwalonej w dniu 28 czerwca 2007 r. zmiany umowy spółki (do § 18, 
określającego sprawy wymagające uchwał Zgromadzenia Wspólników, dodano punkt  
o treści „ustalanie miesięcznego wynagrodzenia prezesa zarządu oraz przyznawanie mu 
nagrody rocznej”, jednocześnie zmieniono § 22 tej umowy, określający sprawy należące do 
kompetencji Rady Nadzorczej164), do 6 czerwca 2012 r. Zgromadzenie nie podjęło, 
stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy kominowej, uchwały ustalającej wynagrodzenie 
miesięczne Prezesa Zarządu. Uchwałę taką Zgromadzenie Wspólników podjęło 6 czerwca 
2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 92-125, 150, 1159-1563] 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił165, że nie było przesłanek, aby po zmianie 
umowy Spółki wspólnicy podejmowali na nowo uchwałę dotyczącą wynagrodzenia Prezesa 
Zarządu, gdyż było ono ustalone przez Radę Nadzorczą zgodnie z obowiązującymi  
w czasie jego ustalania zapisami umowy spółki i do dnia 6 czerwca 2012 r. nie uległo 

                                                      
162 Kwoty brutto. 
163 Zmianę wpisano do KRS 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu postanowienia sądu rejestrowego do spółki: 6 września 2007 r.). 
164 Uprzednio stanowił on, że do RN należy „nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu oraz 
wykonywanie wobec nich czynności ze stosunku pracy”, jak również „określania zasad wynagradzania członków Zarządu”, 
natomiast zgodnie z brzmieniem tego postanowienia po ww. zmianie - „nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę  
z członkami Zarządu oraz wykonywanie wobec nich czynności ze stosunku pracy”, jak również „określanie zasad zatrudniania  
i wynagradzania członków Zarządu Spółki z zastrzeżeniem § 18 ust. 19”, tj. z wyłączeniem Prezesa Zarządu, dla którego 
wynagrodzenie ustala i któremu nagrodę roczną przyznaje Zgromadzenie Wspólników. 
165 W toku kontroli przeprowadzonej przez kontrolerów NIK w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, której wyniki przedstawiono  
w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym. 
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zmianie, lecz obowiązywało w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. Uchwałę 
Zgromadzenia ustalającą wynagrodzenie Prezesa Zarządu, jak wyjaśnił, podjęto w dniu  
6 czerwca 2012 r. w związku z zamiarem wspólników dotyczącym zmiany dotychczasowego 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Zdaniem NIK, uchwała taka powinna zostać podjęta  
w 2007 r., ponieważ działania poszczególnych organów powinny być dostosowane do ich 
kompetencji określonych przepisami ustawy kominowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 1350-1352, 1356] 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy kominowej, jedynym organem uprawnionym do ustalania 
wynagrodzenia Prezesa Zarządu było Zgromadzenie Wspólników. Obowiązkiem Spółki było 
naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń Prezesowi Zarządu w oparciu o wymagane prawem 
postanowienia, natomiast obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników było ich wydanie 
zgodnie z kompetencjami. 

4.3. W latach 2011-2013 Prezes Zarządu Spółki otrzymywał bony towarowe (w kolejnych 
latach w kwocie odpowiednio: 500 zł, 600 zł i 700 zł), które zdaniem NIK, nie należą do 
kategorii świadczeń wskazanych w obowiązujących Prezesa przepisach o wynagradzaniu, 
tj. w ustawie kominowej oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego wykazu 
świadczeń dodatkowych. Podstawę przyznania bonów towarowych (z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia) stanowiły wydawane co roku przez Prezesa Zarządu Spółki „Regulaminy 
dotyczące bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia przeznaczonych dla 
pracowników ARL Sp. z o.o.” 

Prezes Zarządu Spółki, wyjaśnił, że przedmiotowe bony nie mają charakteru świadczenia 
dodatkowego i dlatego ich przyznanie nie wymagało decyzji odpowiednich organów Spółki. 
Wskazał też, że jego zdaniem ww. „Regulamin dotyczący bonów towarowych z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia” należy uznać za odrębne przepisy w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy 
kominowej. Wskazał ponadto, że przyznane mu bony były takie same i w takiej samej 
wysokości, jak dla pozostałych pracowników Spółki. 

[Dowód: akta kontroli str. 95-98, 122, 128-145, 148-149, 156-167, 177-182, 202-230, 741, 
746, 864, 870, 876, 881, 895, 900] 

NIK zwraca uwagę, że bony towarowe nie zostały przyznane Prezesowi Spółki na 
podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, ani 
odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, gdyż w przywołanych 
regulacjach Spółki brak jest zapisów o takiego rodzaju świadczeniach. Bony towarowe nie 
zostały także przyznane na podstawie postanowień właściwego organu, gdzie właściwym 
organem byłoby Zgromadzenie Wspólników, z własnej inicjatywy lub na umotywowany 
wniosek Rady Nadzorczej166, gdyż Zgromadzenie Wspólników takich postanowień nie 
wydało i nie ujęto ich, np. w zawartych z Prezesem Zarządu umowach o pracę. Zdaniem 
NIK, zawarty w art. 11 ust. 1 ustawy kominowej katalog uregulowań prawa 
wewnątrzzakładowego jest katalogiem zamkniętym i nie uwzględnia on przedmiotowych 
decyzji Prezesa Zarządu jako źródeł tego prawa. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

5. Składanie i udostępnianie informacji i oświadczeń osób prawnych  
i fizycznych 

Prezes Zarządu Spółki pierwsze oświadczenie majątkowe, w związku z powołaniem  
i zatrudnieniem, złożył w dniu 20 lutego 2007 r., natomiast kolejne oświadczenia majątkowe 
składał on co roku do dnia 30 kwietnia, tj. w terminach określonych w art. 24h ust. 5 usg. 
W oświadczeniach za 2011 r. i za 2012 r. Prezes podał wymagane dane dotyczące 
członkostwa w organach spółek prawa handlowego oraz osiągniętych z tego tytułu 
dochodów (w 2011 r. z tytułu członkostwa w zarządzie Spółki; w 2012 r. z tytułu 
członkostwa w zarządzie Spółki oraz z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach). 

[Dowód: akta kontroli str. 261-276] 

                                                      
166 Zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych. 
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Pismem z dnia 26 lipca 2013 r. Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta, do którego zadań 
należało m.in. sprawowanie nadzoru nad Wydziałem NW UM oraz nad spółkami z udziałem 
Miasta, zwrócił się do Prezesa Zarządu o „uruchomienie i bieżące prowadzenie serwisu BIP 
na stronie internetowej Spółki ARL Sp. z o.o.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 277] 

Pracownik Spółki, zatrudniony na stanowisku ds. kontaktów z nadzorem właścicielskim, 
w dniu 20 września 2013 r.167 poinformował Wydział NW UM, że na stronie internetowej 
Spółki „został uruchomiony Biuletyn Informacji Publicznej”. 

[Dowód: akta kontroli str. 278] 

Na stronie internetowej Spółki znajdowały się168 informacje opatrzone nazwą „Biuletyn 
Informacji Publicznej” (na lewym marginesie znajdował się napis „Biuletyn Informacji 
Publicznej”, pod którym wyświetlały się tytuły poszczególnych zakładek, w tym: „Struktura 
właścicielska”, „Rada Nadzorcza”, „Zarząd”, „Przedmiot działalności”, „Struktura 
organizacyjna” oraz „Kontakt”; ponadto w stopce strony internetowej169 podano wysokość 
kapitału zakładowego Spółki (stosownie do wymogu określonego w art. 206 § 1 pkt 4 Ksh). 
Nie odpowiadały one jednak wymogom dotyczącym prowadzenia Biuletynu Informacji 
Publicznej (BIP), określonych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
rozporządzenia w sprawie BIP, co szczegółowo przedstawiono poniżej. 

[Dowód: akta kontroli str. 279-324] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Niewywiązanie się z obowiązków dotyczących prowadzenia BIP, w zakresie określonym 
przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia w sprawie BIP.  
Nie przekazano ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji170 informacji niezbędnych 
do zamieszczenia na stronie głównej BIP (art. 9 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BIP). Nie wyznaczono też osoby 
odpowiedzialnej za przekazywanie ministrowi informacji niezbędnych do zamieszczenia na 
stronie głównej BIP oraz powiadamianie ministra o zmianach w treści tych informacji oraz za 
dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na stronach 
podmiotowych BIP (§ 15 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BIP). 
Prowadzona przez Spółkę strona internetowa171 oraz zamieszczone tam dane nie spełniały 
wymogów dotyczących BIP, określonych przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia,  
w szczególności:  
� Informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki, pomimo że zostały opatrzone 
nazwą „Biuletyn Informacji Publicznej”, nie spełniały wymogów określonych w art. 8 ust. 6 
pkt 1-5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stosownie do tych przepisów, podmioty 
udostępniające informacje publiczne w BIP są obowiązane do: oznaczenia informacji 
danymi określającymi podmiot udostępniający informacje; podania w informacji danych 
określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść 
informacji; dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która 
wprowadziła informację do BIP; oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej 
udostępnienia; zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia 
informacji. 
� Nie podano informacji określonych w § 11 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia w sprawie 
BIP, tj. adresu redakcji strony podmiotowej BIP, imienia i nazwiska, numeru telefonu, 
numeru telefaksu i adresu poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących 
stronę podmiotową BIP ani instrukcji korzystania ze strony podmiotowej BIP. 
� Nie spełniono wymogów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie BIP, 
dotyczących umieszczenia w górnej części strony logo (znaku graficznego) BIP. Na stronie 
internetowej Spółki widniało wprawdzie logo BIP, jednak było ono zamieszczone w 

                                                      
167 Wiadomość e-mail. 
168 Według stanu na dzień 12 lutego 2014 r., tj. przeprowadzania czynności kontrolnych przez kontrolerów NIK. 
169 Widniały tam również dane następujące: firma Spółki  (Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach), jej siedziba  
i adres, numer telefonu i faks, numery KRS, REGON i NIP oraz wskazanie sądu prowadzącego księgi KRS dla Spółki. 
170 Dalej zwanemu „ministrem”. 
171 Strona WWW. 
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środkowej części strony (zamiast w górnej) i nie zapewniało dostępu do wydzielonej strony 
podmiotowej lub stron podmiotowych BIP172, spełniającej wymogi określone przepisami173.  
� Nie spełniono wymogów określonych w § 10 rozporządzenia w sprawie BIP, dotyczących 
umieszczenia czytelnego linku do strony głównej BIP (prowadzonej przez ministra ds. 
informatyzacji). 
� Nie zamieszczono także informacji, o których mowa w art. 6 pkt 4 lit. a) tiret drugie i pkt 5 
lit. e), w zw. z art. 8 ust. 3, oraz w art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. 
nie podano, m.in.: czy i ile kontroli przeprowadzono w Spółce w kolejnych latach, informacji 
o dochodach i stratach oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, a 
także o sposobie dostępu do posiadanych informacji publicznych nieudostępnionych w BIP. 
Ponadto, wg stanu na 12 lutego 2014 r., tj. dzień rozpoczęcia kontroli NIK, na stronie 
internetowej Spółki, w zakładce „Struktura organizacyjna”, był zamieszczony nieaktualny, 
nieobowiązujący od dnia 2 stycznia 2014 r., schemat organizacyjny Spółki, jak również 
nieaktualne dane dotyczące jej firmy i struktury właścicielskiej. 

[Dowód: akta kontroli str. 279-324] 

Prezes wyjaśnił, że Spółka dotychczas nie prowadziła serwisu BIP, ponieważ jego zdaniem 
do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty realizujące zadania 
publiczne, natomiast „działalność Spółki nie mieści w katalogu zadań publicznych 
wymienianych dla samorządu gminy i samorządu powiatu (miasta na prawach powiatu)” 
oraz nie ma charakteru zadań z zakresu użyteczności publicznej i nie służy zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych174. 
Jednocześnie podał, że w związku z różnymi interpretacjami przepisów podjęto jednak 
działania zmierzające do uruchomienia serwisu BIP, które jednak zostały wstrzymane 
(najpierw z uwagi na realizowaną w 2013 r. operację podziału i akwizycji spółki GAPP SA,  
a następnie z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika Spółki, wyznaczonego 
do koordynacji powyższych działań). Prezes zadeklarował przy tym, że przy okazji budowy 
nowego serwisu www Spółki zlecone zostanie wykonanie odrębnego serwisu BIP 
spełniającego wymogi rozporządzenia w sprawie BIP.  
W trakcie kontroli NIK, w dniu 28 kwietnia 2014 r. Spółka dokonała wyboru oferty na 
stworzenie strony internetowej wraz z serwisem umożliwiającym zarządzanie stroną www, 
co obejmowało m.in. „stworzenie modułu na stronie do obsługi BIP lub wycenę osobnej 
strony BIP z osobnym panelem administracyjnym, a nie jako moduł/część strony głównej”.  

[Dowód: akta kontroli str. 318-322, 980-1003] 

Pracownik Spółki, zatrudniony na stanowisku ds. kontaktów z nadzorem właścicielskim 
wyjaśniając dlaczego 20 września 2013 r. poinformował Wydział NW UM o uruchomieniu 
serwisu BIP na stronie internetowej Spółki, pomimo iż Spółka nie prowadziła dotychczas 
tego serwisu, a jego wykonanie miało zostać dopiero zlecone), wyjaśnił, że nie chodziło  
o BIP w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
rozporządzenia w sprawie BIP, lecz jedynie o zamieszczenie na stronie internetowej Spółki 
pewnych informacji (w kolejnych zakładkach: „Struktura właścicielska”, „Rada Nadzorcza”, 
„Zarząd”, „Przedmiot działalności”, „Struktura organizacyjna”, „Kontakt”). Wyjaśnił też, że 
Spółka nie dysponowała dotąd mechanizmami pozwalającymi na prowadzenie BIP 
odpowiadającego wymogom określonym w ww. ustawie i rozporządzeniu oraz że 
wykonanie serwisu BIP zostanie zlecone, w ramach planowanych prac nad wykonaniem 
nowego serwisu internetowego Spółki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 323-324] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

                                                      
172 Stosownie do § 9 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie BIP, strony podmiotowe BIP prowadzone są w formie odrębnych stron 
WWW (ust. 1). Natomiast w przypadku posiadania własnej strony WWW, stronę podmiotową BIP wydziela się z tej strony 
przez umieszczenia na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do 
podmiotowej strony BIP (ust. 2). Strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia 
wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia. W takich przypadkach ust. 2 nie stosuje się (ust. 3). W rozdziale 5 rozporządzenia 
szczegółowo określono wymogi dotyczące zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. 
173 Strona taka powinna spełniać poszczególne wymogi określone szczegółowo przepisami ustawy o dostępie do informacji 
publicznej oraz przepisami rozporządzenia w sprawie BIP. 
174 Powołał się przy tym na art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na ugk, w tym na art. 2 i art. 10 ust. 1 i ust. 3. 

Ocena cząstkowa 



 

36 

6. Organizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi od 
Spółki 

Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, ponieważ objęcie udziałów i akcji większości spółek nastąpiło 
z dniem 1 stycznia 2014 r., w wyniku dokonanego podziału GAPP SA, dokument pn. 
„Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.” zostanie dopiero opracowany. Wyjaśnił 
jednocześnie, że nadzór właścicielski nad GAPP, której akcje Spółka nabyła w lutym 2013 
r., był realizowany dotąd w oparciu o jej „Plan podziału” (zatwierdzony uchwałą Zarządu 
Spółki z 10 czerwca 2013 r.175).  

[Dowód: akta kontroli str. 70-72, 499] 

W kontrolowanym okresie zadania związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami  
z udziałem Spółki były realizowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Spółki, 
wspieranego przez pracowników Działu Organizacyjno-Księgowego i Finansów,  
w szczególności przez Główną Księgową Spółki, oraz przez pracownika zatrudnionego  
w Dziale Doradztwa, Szkoleń i Marketingu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii na 
stanowisku specjalisty ds. marketingu, promocji i kontaktów z nadzorem właścicielskim (był 
on zatrudniony w Spółce na 3/8 etatu176, a od 1 sierpnia 2013 r. - na 3/4 etatu). 
Wspomniane osoby (Prezes Zarządu, Główna Księgowa oraz pracownik odpowiedzialny za 
kontakty z nadzorem właścicielskim) posiadały wykształcenie wyższe w zakresie 
odpowiednio: mechaniki (specjalność: lotnictwo), finansów i inwestycji oraz zarządzania  
w sektorze publicznym. Dwie z nich ukończyły ponadto studia podyplomowe177, a jedna 
posiadała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 
Ponadto, w okresie realizacji procesu połączenia z GAPP SA w zadania z tym związane 
włączonych było jeszcze trzech pracowników Spółki (Dyrektor oraz dwie osoby zatrudnione 
na stanowiskach kierowników działów178 - posiadające wykształcenie wyższe w zakresie 
odpowiednio: inżynierii środowiska, zarządzania przedsiębiorstwem europejskim oraz 
zarządzania i marketingu179). 

[Dowód: akta kontroli str. 70-72, 75-77, 89-91, 231-260] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli180, wnosi o: 

1. Dostosowanie postanowień umowy spółki Premium Composites Sp. z o.o. do 
wymogów art. 10b w zw. z art. 10a ust. 1 ugk, tj. ustanowienie i powołanie rady 
nadzorczej tej spółki; 

2. Podjęcie działań w celu zwrotu przez Prezesa Zarządu Spółki równowartości 
otrzymanych bonów towarowych; 

3. Prowadzenie przez Spółkę BIP odpowiadającego przepisom ustawy o dostępie do 
informacji publicznej i rozporządzenia w sprawie BIP, w tym przekazanie ministrowi 
właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na 
stronie głównej BIP. 

 

                                                      
175 W dniu 10 czerwca 2013 r. plan ten został zatwierdzony uchwałami zarządów łączących się spółek i ogłoszony na ich 
stronach internetowych, a 18 czerwca 2013 r. został złożony w sądzie rejestrowym. Uchwała Zgromadzenia Wspólników 
Spółki w sprawie podziału GAPP została podjęta 18 października 2013 r. 
176 Od 1 maja 2012 r. 
177 Odpowiednio: studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (jedna osoba) oraz studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem i studia podyplomowe MBA. 
178 Kierownik Działu ds. Inkubatorów, Parków i Zarządzania Nieruchomościami (zatrudnienie na ¼ etatu) oraz Kierownik Działu 
ds. Doradztwa, Szkoleń i Marketingu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii (zatrudnienie na ½ etatu). 
179 Ponadto, jedna z ww. osób posiadała m.in. uprawnienia budowlane oraz jedna - m.in. ukończone studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. 
180 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. zwana dalej ustawą „o NIK”. 
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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  
w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Katowice, dnia 28 lipca 2014 r.  
  
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy:  

Maria Talik 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

Mariusz Klimontowicz 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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