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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/14/002 – Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy 1. Stefania Zalewska, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 89041 z dnia  
4 lutego 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Mieczysław Handzel, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 89035 z dnia 28 stycznia 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.1, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryk Małysz, Prezes Zarządu2. 
(dowód: akta kontroli str. 15-21) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie3 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Powyższą ocenę uzasadniają następujące stwierdzone nieprawidłowości: 

- prowadzenie części działalności gospodarczej z naruszeniem art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4 oraz art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalne5j, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 
zgodnie z którym do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym; 

- niestosowanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych6 przy 
udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy; 

- nabywanie bez wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia składników aktywów trwałych  
o wartości przekraczającej równowartość 100 tys. euro, a także bez ww. zgody udzielenie 
poręczenia i wystawienie weksli; 

- nierzetelne przygotowanie przedsięwzięć, polegających na powołaniu podmiotów  
z udziałem Spółki, bez uprzedniego przeprowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych,  
w tym obszarów ryzyka, pozwalających na ocenę ekonomicznej zasadności utworzenia oraz 
prowadzenia działalności za ich pośrednictwem; 

- dopuszczenie do zawarcia w umowach spółek z udziałem PRUiM S.A. zapisów 
pozwalających na prowadzenie działalności wykraczającej poza sferę zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz akceptowanie prowadzenia działalności  
z naruszeniem art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 10 ustawy  
o gospodarce komunalnej; 
                                                      
1 Zwanym dalej: „PRUiM S.A.” lub „Spółką”. 
2 Zwanym dalej Prezesem Spółki. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna.  
4 Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., zwana dalej ustawą „o samorządzie gminnym”. 
5 Dz. U. z 2011, nr 45, poz. 236 ze zm., zwana dalej ustawą „o gospodarce komunalnej”. 
6 Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm., zwana dalej ustawą „Pzp”. 
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- nieprzestrzegania zakazu wynikającego z art. 4 ust. 1, w związku z art. 1 pkt 6 i 7 oraz  
art. 2 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi,7 w związku z członkostwem Prezesa PRUiM S.A. w okresie od 
10 grudnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r. w radach nadzorczych dwóch spółek, w których 
udział PRUiM S.A. przekraczał 50% kapitału zakładowego, tj. PRUiM-Bet sp. z o.o. 
i PRUiM-Mosty sp. z o.o.; 

- nieprzestrzeganie zakazu wynikającego z art. 4 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne8, przez Prezesa PRUiM S.A., który  
w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 31 lipca 2011 r. był członkiem rad nadzorczych trzech 
spółek, w których PRUiM S.A. miał swoje udziały, tj. Silesia Asfalty sp. z o.o., PRUiM-Bet 
sp. z o.o. i PRUiM-Mosty sp. z o.o.; 

- powołanie w skład Rady Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o. pięciu osób, które nie złożyły 
egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, 
czym naruszono wymóg określony w art. 10a ust. 4 w związku z art. 10b ustawy  
o gospodarce komunalnej; 

- dopuszczenie do funkcjonowania Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. w okresie od  
11 września 2013 r. do 2 stycznia 2014 r., w składzie zmniejszonym do dwóch członków 
czym naruszono § 18 umowy spółki9, który stanowił, że Rada Nadzorcza składa się z trzech 
do pięciu członków, powoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników na okres 
wspólnej kadencji, która trwa trzy lata; 

- wypłacenie w miesiącach od stycznia do lipca 2011 r. osobom zasiadającym w organach 
Spółki wynagrodzeń z naruszeniem art. 8 pkt 8 oraz art. 29b ustawy kominowej, poprzez 
przyjęcie niewłaściwej podstawy wyliczeń, przy czym w tym samym roku skorygowano 
wynagrodzenia do prawidłowej wysokości oraz dokonano zwrotu nadpłaconej kwoty; 

- wypłacenie Prezesowi Spółki w latach 2011-2013 nagród rocznych przekraczających 
trzykrotność jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym 
przyznanie nagrody, czym naruszono art. 10 ust. 7 ustawy kominowej, a także 
przekraczających wysokość określoną uchwałami Walnego Zgromadzenia; 

- opłacanie w latach 2011-2013 Prezesowi Spółki składek na Śląską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa, co było niezgodne z art. 5 ust. 1 i 2 w zw. z 11 ust. 1 i 3 ustawy 
kominowej oraz z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r.  
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane 
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania10; 

- opłacanie Prezesowi Spółki składek na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, którym 
objęty był również członek jego rodziny, czym naruszono art. 5 ust. 2 ustawy kominowej, 
bowiem dodatkowe świadczenie, swym zakresem nie mogło obejmować członków rodziny; 

- zawarcie w umowach o pracę z Prezesem Spółki postanowień o jednorazowej odprawie 
pieniężnej w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia, co naruszało art. 12 ustawy 
kominowej, wg którego ww. odprawa nie może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia 
miesięcznego; 

- wypłacanie dwóm członkom Rady Nadzorczej pełnego wynagrodzenia za sprawowanie 
funkcji, mimo że nie byli oni obecni na wszystkich posiedzeniach i osoby te nie 
usprawiedliwiły swojej nieobecności, czym naruszono § 5 pkt 6 Regulaminu Rady 
Nadzorczej, zgodnie z którym byli oni obowiązani do usprawiedliwienia swojej nieobecności 
na posiedzeniu, aby zachować prawo do wynagrodzenia; 

                                                      
7 Dz. U. z 2013 r., poz. 254 ze zm., zwana dalej ustawą „kominową”. 
8 Dz. U z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm., zwana dalej ustawą „antykorupcyjną”. 
9 Akt notarialny Rep. A nr 572/2010. 
10 Dz. U. Nr 14, poz. 139 – zwane dalej rozporządzeniem „w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń 
dodatkowych”. 
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- nieutworzenie własnej strony Biuletynu Informacji Publicznej11 od dnia powołania Spółki,  
tj. od 1 lipca 2008 r. do 5 grudnia 2012 r. stosownie do wymogu określonego w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej12; 

- nieprzekazanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji niezbędnych informacji 
do zamieszczenia na stronie głównej BIP celem umożliwienia połączenia z podmiotową 
stroną BIP PRUiM S.A. poprzez odnośnik, czym naruszono art. 9 ust. 3 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r.  
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej13; 

- niezamieszczenie na stronie BIP Spółki informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2  
lit. f), pkt 4 lit. a) tiret drugie, pkt 5 lit. d), e) i g) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. Ponadto informacje zamieszczone na stronie BIP Spółki nie 
spełniały wymogów określonych w art. 8 ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 5 ww. ustawy; 

- niezapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością spółek zależnych, w wyniku czego 
wystąpiły nieprawidłowości związane, m.in. powoływaniem i wynagradzaniem członków 
organów tych spółek. 

Jednocześnie NIK pozytywnie ocenia korzystną sytuację finansową Spółki, pomimo 
pogorszenia jej wyników w 2013 r. na tle lat poprzednich. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przedmiot, zakres i efekty działalności 
Spółka powstała 1 lipca 2008 r.14 w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Remontów 
Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach  
w Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna15. Kapitał zakładowy Spółki 
wynosił 21 475 005,00 zł16 i w całości został objęty przez Gminę Gliwice.  

(dowód: akta kontroli str. 22-110) 

Przedmiot działalności spółki nie uległ zmianie w badanym okresie i obejmował 21 pozycji17, 
a mianowicie: budowę autostrad, dróg, ulic (PKD 42.11.Z), budowę dróg szynowych (PKD 
42.12.Z), budowę mostów i tuneli (PKD 42.13.Z), budowę systemów sygnalizacji świetlnej  
i oświetleniowych dróg (PKD  43.21.Z), budowę sieci wodociągowych, gazowych, 

                                                      
11 Zwanego dalej „BIP”. 
12 Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwanej dalej ustawą „o dostępie do informacji publicznej”. 
13 Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68, zwane dalej rozporządzeniem „w sprawie BIP”. 
14 Dzień przekształcenia zgodnie z art. 552 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), zwany dalej „Ksh”. 
15 Rada Miejska w Gliwicach uchwałą nr X/214/99 z dnia 30 września 1999 r. postanowiła zlikwidować jednostkę 
budżetową Gminy Gliwice – Zarząd Ulic i Mostów w Gliwicach i utworzyć jednoosobową spółkę Gminy pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: 
PRUiM sp. z o.o.). W uchwale tej powołano się na art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g i h oraz art. 58 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), art. 9 ustawy 
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.). Postanowiono, 
że „przedmiotem działalności będzie modernizacja, remonty kapitalne i bieżące dróg, ulic, chodników, placów, 
mostów oraz ich utrzymanie w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej”. W dniu 24 lutego 2000 r. aktem 
notarialnym Rep. A. nr 4376/2000 utworzono jednoosobową spółkę Gminy Gliwice pod nazwą PRUiM sp. z o.o. 
Kapitał zakładowy wynosił 10 767 900,00 zł i dzielił się na 107 679 udziałów po 100,00 zł. Wszystkie udziały  
w kapitale zakładowym objęła Gmina Gliwice pokrywając je gotówką oraz aportem w ten sposób, że 85 480 
udziałów pokryła aportem w postaci prawa własności nieruchomości i ruchomości (o łącznej wartości aportu 
rzeczowego wg wyceny biegłych rzeczoznawców wyniosła 8 548 000,00 zł), a 22 199 udziałów pokryła gotówką 
w wys. 2 219 900,00 zł. Uchwałę o przekształceniu spółki PRUiM sp. z o.o. podjęło Walne Zgromadzenie w dniu 
12 czerwca 2008 r., a Rada Miejska w Gliwicach w uchwale nr VIII/266/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. upoważniła 
Prezydenta Miasta „do podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych  
i dopuszczenie do publicznego obrotu akcji /udziałów (…) PRUiM sp. z o.o. po ewentualnym wcześniejszym 
przekształceniu w spółkę akcyjną”.  
16 Dzielił się na 21 475 005 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
17 Wg wpisu w Statucie i wpisu uwidocznionego w KRS na dzień 12 lutego 2014 r. 
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kanalizacyjnych (PKD 42.21.Z), budowę linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 
(PKD 42.22.Z), produkcję masy bitumicznej (PKD 19.20.Z), roboty ziemne (PKD 43.12.Z), 
produkcję elementów stalowych (PKD 25.11.Z), przetwarzanie budowlanych materiałów 
odpadowych (PKD 38.32.Z), towarowy transport drogowy (PKD 49.41.Z), wynajem sprzętu 
budowlanego z obsługą operatorską (PKD 43.99.Z), wynajem maszyn i urządzeń 
budowlanych (PKD 77.32.Z), naprawę i konserwację maszyn budowlanych (PKD 33.12.Z), 
naprawę i konserwację pojazdów samochodowych (PKD 45.20.Z), pomoc drogową (PKD 
52.21.Z), handel krajowy i zagraniczny materiałami i maszynami budowlanymi (PKD 
68.20.Z), wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKD 68.20.Z), 
projektowanie w branży budowlanej we wszystkich specjalnościach (PKD 71.12.Z), nadzór 
inwestorski i zastępstwo inwestorskie (PKD 71.12.Z). 

(dowód: akta kontroli str. 15-21, 97-110) 

W latach 2011, 2012 i 2013 przychody Spółki ogółem wyniosły odpowiednio:  
141 075,2 tys. zł, 156 951,7 tys. zł i 130 410,4 tys. zł. Spadek przychodów w 2013 r. 
w stosunku do poprzedniego, z upoważnienia Prezesa Spółki18, Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych wyjaśnił kryzysem w branży budownictwa drogowego.  

Na osiągnięte przychody w latach 2011-2013 składały się, m.in. odpowiednio:  
- przychody netto ze sprzedaży produktów: 135 990,2 tys. zł; 149 374,8 tys. zł;  

123 645,7 tys. zł; 
- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów: 2 362,0 tys. zł; 5 243,5 tys. zł; 

4 100,8 tys. zł; 
- przychody finansowe: 906,6 tys. zł; 600,2 tys. zł; 262,6 tys. zł; 
- pozostałe przychody operacyjne: 507,2 tys. zł; 381,4 tys. zł; 2 475,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 424-429, 771-995, 1494-1507) 

Wg przedmiotu działalności w latach 2011-2013 Spółka osiągnęła przychody, m.in. 
odpowiednio z:  
- budowy autostrad, dróg, ulic i dróg szynowych: 128 317,9 tys. zł; 124 457,6 tys. zł; 

99 940,6 tys. zł; 
- budowy mostów i tuneli: 1 675,6 tys. zł; 2 345,9 tys. zł; 669,5 tys. zł; 
- budowy systemów sygnalizacji świetlnej i oświetleniowej dróg: 2 647,0 tys. zł;  

19 194,1 tys. zł; 7 208,5 tys. zł; 
- budowy sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych: 892,4 tys. zł; 1 115,2 tys. zł; 

16 253,5 tys. zł; 
- towarowego transportu drogowego: 59,8 tys. zł; 66,4 tys. zł; 15,1 tys. zł; 
- wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską: 423,1 tys. zł; 263,5 tys. zł;  

698,5 tys. zł; 
- handlu krajowego i zagranicznego materiałami i maszynami budowlanymi:  

2 565,9 tys. zł; 5 657,2 tys. zł; 4 181,8 tys. zł; 
- wynajmu nieruchomości własnych: 1 947,9 tys. zł; 1 899,5 tys. zł; 1 859,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1355) 

Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności przez PRUiM S.A. odpowiadał przedmiotowi 
określonemu w Statucie Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 97-110, 1355) 

W latach 2011-2013 Spółka realizowała roboty budowlane zarówno na terenie gminy 
Gliwice, gdzie zleceniodawcą był Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Urząd Miejski  
w Gliwicach, jak również poza obszarem gminy Gliwice, gdzie zleceniodawcą były m.in.: 
inne gminy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz podmioty prywatne19. 

                                                      
18 Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych udzielał pisemnych wyjaśnień na pytania kontrolerów NIK 
zadane Prezesowi Spółki na podstawie upoważnienia Prezesa z 5 lutego 2014 r. – dotyczy także wyjaśnień 
przywołanych w dalszej części wystąpienia. 
19 Łącznie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Urząd Miejski w Gliwicach byli zleceniodawcami ok. 39% 
wartości robót budowlanych, natomiast pozostałe podmioty były zleceniodawcami ok. 61% wartości robót. 
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Większymi robotami budowlanymi jakie w latach 2011-2013 Spółka realizowała dla Gminy 
Gliwice, gdzie zleceniodawcą był bądź Urząd Miejski (UM), bądź Zarząd Dróg Miejskich 
(ZDM) w Gliwicach były m.in.: 

- Utrzymanie dróg, ulic i chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń 
i budowli związanych z gospodarką drogową na sieci dróg publicznych w granicach 
miasta Gliwice - uzyskano przychód w latach 2011-2013 w wys. 57 753,4 tys. zł 
(zleceniodawca - ZDM); 

- Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta w Gliwicach - uzyskano przychód w latach 
2011-2013 w wys. 33 911,8 tys. zł (zleceniodawca – UM); 

- Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją  
wybranych sygnalizacji świetlnych – etap I część II - uzyskano przychód w latach  
2012-2013 w wys. 28 688,8 tys. zł (zleceniodawca - ZDM); 

- Bieżące utrzymanie oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz bieżące 
remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice - uzyskano 
przychód w latach 2011-2012 w wys. 9 454,7 tys. zł (zleceniodawca - ZDM). 

Natomiast większymi robotami budowlanymi jakie w okresie 2011-2013 Spółka realizowała 
na rzecz innych podmiotów niż gmina Gliwice były m.in.: 

- Budowa obwodnicy Końskich - uzyskano w latach 2012-2013 przychód w wysokości 
107 422,7 tys. zł (zleceniodawca – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich); 

- Sieci zewnętrzne, sieci podposadzkowe, wykonanie układu dróg wewn. (drogi, parkingi, 
place), wykonanie zewnętrznego układu drogowego – w latach 2011-2012 uzyskano 
przychód w wys. 33 501,2 tys. zł (zleceniodawca – Selgros sp. z o.o.); 

- Budowa obwodowej Grębowa (…) – uzyskano przychód w 2011 r. w wysokości  
30 998,2 tys. zł (zleceniodawca – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie); 

- Przebudowa ulicy Bestwińskiej w Bielsku-Białej - uzyskano przychód w 2011 r.  
w wys. 13 391,4 tys. zł (zleceniodawca – Gmina Bielsko-Biała); 

- Przebudowa DK 69 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej na odcinku od ulicy Górskiej do ulicy 
Prostej - uzyskano przychód w latach 2011-2012 w wys. 19 295,0 tys. zł (zleceniodawca 
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej); 

- Przebudowa ulicy Podmiejskiej - uzyskano przychód w 2011 r. w wys. 9 840,4 tys. zł 
(zleceniodawca – AT Architektura Elektrownia Rybnik). 

Według Sprawozdania Zarządu z działalności PRUiM S.A. za 2012 r., obszar działania 
Spółki w 2012 r. obejmował województwa: śląskie, dolnośląskie, świętokrzyskie i lubelskie. 

(dowód: akta kontroli str. 760-761, 996-998) 

Spółka PRUiM S.A. posiada certyfikat spełniania normy ISO 9001:2008 w zakresie systemu 
zarządzania jakością w odniesieniu do: usług w zakresie. budowy, modernizacji, remontów 
dróg, ulic wraz z chodnikami oraz obiektami towarzyszącymi, mostów, budowy uzbrojenia 
podziemnego, sygnalizacji świetlnych, oznakowania dróg i ulic, frezowania nawierzchni 
asfaltobetonowych. W celu spełniania wymagań ww. normy w Spółce obowiązuje pisemna 
procedura Zakupy i kwalifikacja dostawców, obejmująca metodykę postępowania przy 
zakupie wyrobów, usług oraz przy ocenie i kwalifikacji dostawców. Jak wyjaśnił Prezes 
Zarządu: „Udzielając zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane PRUiM S.A. opiera 
się na procedurach określonych w systemie zapewnienia jakości wg ISO 9001. Należy 
dodać, że system ten jest weryfikowany przez niezależne firmy audytorskie corocznie,  
a co trzy lata jest poddany badaniu certyfikacyjnemu.” 

(dowód: akta kontroli str. 1487-1492, 1484-1486) 

W latach 2011-2013 wyniki finansowe netto Spółki były dodatnie i wyniosły odpowiednio: 
1 119,4 tys. zł, 1 727,2 tys. zł i 306,8 tys. zł. W latach 2011-2012 Spółka osiągnęła zysk ze 
sprzedaży, który wyniósł odpowiednio 949,2 tys. zł i 1 855,4 tys., natomiast w 2013 r. 
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odnotowała stratę ze sprzedaży w wys. 1 112,7 tys. zł. Pogorszenie wyników finansowych 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych, z upoważnienia Prezesa Spółki, wyjaśnił 
kryzysem w branży budownictwa drogowego. 

W latach 2011-2013 wartości wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych Spółki 
kształtowały się następująco: 
- wskaźnik bieżącej płynności odpowiednio: 2,07; 1,68 i 1,79; 
- wskaźnik szybkiej płynności wynosił odpowiednio: 1,69; 1,28 i 0,97; 
- wskaźnik rentowności netto sprzedaży odpowiednio: 0,80%; 1,11% i 0,24%; 
- wskaźnik rentowności kapitału własnego odpowiednio: 3,77%; 5,53% i 0,99%; 
- wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: 175%; 182% i 208%; 
- wskaźnik ogólnego zadłużenia odpowiednio: 0,44; 0,49 i 0,48. 

Łączna wartość aktywów wynosiła w latach 2011-2013 odpowiednio: 52 791,5 tys. zł, 
61 869,2 tys. zł oraz 59 690,4 tys. zł. W latach 2011-2013 spółka nie była dokapitalizowana 
przez Gminę Gliwice, a stan zatrudnienia wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku 
wynosił odpowiednio: 175, 186 i 153 osoby. 

 (dowód: akta kontroli str. 709-995,1358, 1494-1507) 

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

1. Spółka prowadziła działalność gospodarczą z naruszeniem art. 9 ust. 2 ustawy  
o samorządzie gminnym oraz art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w związku  
z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zakresu działania 
gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. 

NIK zwraca uwagę, że ok. 61 % przychodów pochodziło od zleceniodawców innych niż 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub Urząd Miejski w Gliwicach i w większości dotyczyło 
robót prowadzonych na terenie innych gmin, w tym leżących w innych regionach kraju. 
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz gminna osoba prawna 
może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze 
użyteczności publicznej, a więc poza zadania własne gminy, wyłącznie w przypadkach 
określonych w ustawie o gospodarce komunalnej. Również ww. przypadki, wymienione  
w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, dotyczą aktywności gospodarczej prowadzonej 
na obszarze macierzystej gminy (na rynku lokalnym), która ma się przyczyniać do 
zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.  

Należy także zwrócić uwagę, że art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
wskazuje wśród zadań własnych gminy, m.in. sprawy „gminnych dróg, ulic, mostów”, 
tymczasem wykonywane przez PRUiM S.A. zadania polegające na budowie i przebudowie 
dróg na terenie innych gmin, a nawet województw, niewątpliwie nie służą realizacji zadań 
własnych Gminy Gliwice, w tym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb tej wspólnoty 
samorządowej.  

Prezes Zarządu wyjaśniając przyczyny prowadzenia działalności gospodarczej PRUiM S.A., 
polegającej na budowie i przebudowie dróg na terenie innych gmin niż Gliwice i województw 
stwierdził, że: „Zgodnie z Ksh PRUiM S.A., jako spółka prawa handlowego powinna 
generować zyski. Aby to było możliwe nie może być ograniczana ani rodzajem 
wykonywanych robót, ani obszarem działania. Jest to działanie w dobrze pojętym interesie 
właściciela, jak również właściwym ze społecznego punktu widzenia utrzymaniem miejsc 
pracy. Żadne zapisy określające przedmiot i zakres działania spółki nie dotyczyły zadań 
publicznych o znaczeniu lokalnym.” 

(dowód: akta kontroli str. 996-998, 1484-1486) 

Zdaniem NIK, geneza powołania spółki PRUiM S.A. oraz dokumentacja dotycząca 
procesu jej zawiązania, w tym ustalony umową Spółki przedmiot jej działania, a także 
obowiązujący stan prawny, świadczą, iż Spółkę powołano w celu realizacji zadań własnych 
gminy i zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach20 spółka PRUiM S.A. została 
utworzona w celu: „modernizacji, remontów kapitalnych i bieżących dróg, ulic, chodników, 
placów, mostów oraz ich utrzymania w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej”,  
tj. zadań mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7  
ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Spółka powstała w wyniku podjęcia  
ww. uchwały Rady Miejskiej, na mocy której zlikwidowano jednostkę budżetową Gminy 
Gliwice – Zarząd Ulic i Mostów w Gliwicach i utworzono jednoosobową spółkę Gminy pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. z o.o. Późniejsze przekształcenie 
PRUiM ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie wiązało się  
ze zmianą jej statusu jako jednoosobowej spółki gminy (100 % akcji posiada Gmina 
Gliwice), ani ze zmianą podstawowego przedmiotu jej działalności. Nie zmieniły się  
także uwarunkowania prawne ograniczające możliwości prowadzenia przez podmioty  
o charakterze publicznym działalności czysto komercyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 22-110, 1380-1390) 

2. Spółka w okresie objętym kontrolą, dokonując zakupu towarów, usług i robót 
budowlanych przekraczających równowartość 14 tys. euro nie stosowała ustawy Pzp, 
mimo obowiązku jej stosowania określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy,  
który stanowi, że ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez  
osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze 
powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, 
o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez inny podmiot: finansują je w ponad 50% lub posiadają ponad 
połowę udziałów albo akcji, lub sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub mają 
prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego. 

Na podstawie analizy wybranych zakupów ustalono, że Spółka w latach 2011-2013 
wydatkowała bez stosowania obowiązujących jej przepisów ustawy Pzp kwotę co najmniej 
74 588,6 tys. zł21. 

(dowód: akta kontroli str. 1046-1351, 1374-1375) 

Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z upoważnienia Prezesa Spółki wyjaśnił,  
że PRUiM S.A. nie stosowała ustawy Pzp, gdyż nie spełniała wymogów wynikających  
z treści art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, bowiem: „(…) nie została utworzona w szczególnym 
celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. Inna była bowiem zarówno geneza 
jak i cel utworzenia PRUiM. Spółka została utworzona 1.07.2008 r. w celu kontynuacji 
działalności Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów sp. z o.o. Ponadto PRUiM nigdy nie 
była dysponentem środków publicznych pochodzących z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, jak również nie jest finansowana przez jednostkę samorządu terytorialnego.”  

(dowód: akta kontroli str. 383, 405-408) 

NIK nie podziela powyższej opinii, bowiem Gmina Gliwice posiada w spółce PRUiM S.A. 
100% akcji (a wcześniej 100% udziałów) i tym samym sprawuje nadzór nad organem 
zarządzającym, a także ma prawo do powoływania pełnego składu organu nadzorczego. 
Brak jest także podstaw do uznania, że spółkę powołano w celu innym niż realizacja zadań 
własnych gminy i zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej o charakterze 
powszechnym, co przedstawiono w punkcie 1 powyżej. 

Zdaniem NIK, prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej, w części wykraczającej 
poza zadania własne Gminy Gliwice22, nie zmieniło statusu Spółki jako zobowiązanej  
                                                      
20 Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr X/214/99 z dnia 30 września 1999 r., podjęta m.in. na podstawie art. 9 
ustawy o gospodarce komunalnej. 
21 na którą składały się następujące wydatki na zakup, m.in: masy bitumicznej w wys. 11 724 310,73 zł; usług 
ochrony mienia w wys. 604 709,42 zł; energii elektrycznej w wys. 219 245,44 zł; samochodów w wys. 
1 780 278,89 zł; usług geodezyjnych w wys. 512 664,00 zł; usług transportowych w wys. 1 146 658,02 zł; usług 
sprzętowych w wys. 1 198 665,47 zł; maszyn i urządzeń w wys. 2 116 988,63 zł; usług projektowych w wys. 
696 304,01 zł; robót budowlanych w wys. 53 640 971,37 zł; kostki granitowej w wys. 305 957,92 zł; kruszywa  
w wys. 641 877,15 zł. 
22 Około 61 % przychodów pochodziło od zleceniodawców innych niż Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lub 
Urząd Miejski w Gliwicach i w większości dotyczyło robót prowadzonych w innych gminach i województwach. 
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do stosowania przepisów Pzp na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 3 Pzp, gdyż Spółka budując, 
remontując i utrzymując gminne drogi i ulice, nadal równolegle realizowała zadania służące 
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Gliwice. Faktycznie 
prowadzona działalność PRUiM S.A. w części dotyczącej gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz organizacji ruchu drogowego, mieściła się w ramach ustalonego przez organ 
założycielski przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiadała zadaniom własnym gminy 
określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, które miały charakter 
zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. 

(dowód: akta kontroli str. 22-110) 

3. W latach 2011-2012 PRUiM S.A. nabyła cztery składniki aktywów trwałych o wartości 
przekraczającej równowartość w złotych 100 000,00 euro, tj. równiarkę drogową Gr 215 
za kwotę 490 770,00 zł, koparkę kołową Hitachi ZX-190W za kwotę 681 449,83 zł, 
koparkę gąsienicową Hitachi ZX 210 LC3 za kwotę 565 800,00 zł, samochód ciężarowy 
MAN TGS 26.360 za kwotę 604 447,19 zł, bez zgody Walnego Zgromadzenia, czym 
naruszono § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia należało wyrażenie takiej zgody. 

Odnosząc się do ww. naruszenia Statutu Spółki Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych z upoważnienia Prezesa stwierdził, m.in. że (…) „ograniczenia zapisane 
w § 23 Statutu Spółki ingerują w nieuzasadniony sposób w kompetencje Zarządu, 
ograniczając w istotny sposób jego możliwości sprawnego i skutecznego oraz leżącego  
w interesie akcjonariusza kierowania sprawami spółki. Zarząd Spółki wystąpi z inicjatywą 
dokonania stosownej zmiany Statutu Spółki”. 

(dowód: akta kontroli str. 97-110, 409-419) 

4. W 2012 r. PRUiM S.A. udzieliła poręczenia za PRUiM-Mosty sp. z o.o. o wartości 
zobowiązania 1 500 000,00 zł bez stosownej zgody Walnego Zgromadzenia, co było 
niezgodne z § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu, zgodnie z którym do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia należało wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę takiego 
poręczenia. 

Powyższe Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych, z upoważnienia Prezesa Spółki, 
wyjaśnił przeoczeniem, „które nie wpłynęło na naruszenie interesu akcjonariusza”. 

(dowód: akta kontroli str. 97-110, 409-419) 

5. W latach 2011-2013 PRUiM S.A. wystawiła siedem weksli in blanco, gdzie wartość 
przedmiotu zabezpieczenia każdego z nich przekraczała równowartość w złotych  
100 tys. euro, bez zgody Walnego Zgromadzenia, czym naruszono § 23 ust. 1 pkt 3 
Statutu Spółki, zgodnie z którym do kompetencji Walnego Zgromadzenia należało 
wyrażenie takiej zgody. W 2011 r. wystawiono dwa takie weksle, gdzie jeden stanowił 
zabezpieczenie kredytu obrotowego na kwotę 1 500 000,00 zł, a drugi gwarancji 
ubezpieczeniowej z limitem 22 000 000,00 zł, w 2012 r. – cztery, gdzie trzy stanowiły 
zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej (kwota zabezpieczenia do limitu 
odpowiednio: 581 428,78 zł; 5 000 000,00 zł oraz 1 853 504,85 zł; a jeden gwarancji 
zapłaty za materiał do limitu 1 004 786,68 zł), a w 2013 r. – jeden, który stanowił 
zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowej z limitem 8 000 000,00 zł. 

Odnosząc się do ww. naruszenia Statutu Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych, z up. Prezesa Spółki, stwierdził (analogicznie jak w przywołanym wyżej 
punkcie 3), m.in. że ograniczenia zapisane w § 23 Statutu ingerują w kompetencje Zarządu, 
w związku z czym Zarząd wystąpi o dokonanie stosownej zmiany w Statucie. 

(dowód: akta kontroli str. 97-110, 409-419) 

W umowie Spółki, oprócz zadań mających charakter zadań własnych gminy, umieszczono 
dodatkowo zapisy dopuszczające prowadzenie przez Spółkę działalności wykraczającej 
przedmiotowo poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej23. 

                                                      
23 Do przedmiotu działalności należały między innymi: produkcja masy bitumicznej (PKD 19.20.Z), produkcja 
elementów stalowych (PKD 25.11.Z), towarowy transport drogowy (PKD 49.41.Z), wynajem sprzętu 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Zakaz prowadzenia takiej działalności przez spółki komunalne określony został w art. 10 
ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, 
z których wynika, że tego typu podmioty nie mogą (poza szczególnymi przypadkami) 
prowadzić działalności poza sferą użyteczności publicznej. 

Odpowiadając na pytanie dlaczego PRUiM S.A. prowadziła działalność, której przedmiot 
wykraczał poza cel jej utworzenia, a także poza zakres zadań własnych gminy określonych 
w art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz w art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z upoważnienia Prezesa Spółki wyjaśnił,  
że „W celu prowadzenia działalności podstawowej (zgodnie ze statutem spółki) PRUiM S.A. 
jest właścicielem wielu środków transportowych i maszyn budowlanych. Poczucie 
odpowiedzialności i gospodarności nakazuje jak najlepsze wykorzystanie posiadanego 
potencjału w dobrze pojętym interesie spółki i właściciela. Cel utworzenia spółki i związek 
z zakresem zadań własnych gminy – bez komentarza”. 

Faktycznie realizowana działalność PRUiM S.A., w części niemieszczącej się w sferze 
użyteczności publicznej - w zakresie przedmiotowym (m.in. towarowy transport drogowy, 
wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską), miała charakter marginalny (ok. 5 % 
przychodów) oraz wynikający z dążenia do uzyskania jak najlepszych efektów 
ekonomicznych z posiadanych zasobów, nie w pełni wykorzystywanych przy realizacji 
podstawowej działalności, do której Spółka została powołana. Zdaniem NIK, działania te 
były działaniami gospodarnymi. Należy jednak zastrzec, że działalność „uboczna” powinna 
mieć związek z prowadzeniem działalności o charakterze użyteczności publicznej, gdyż  
w przeciwnym wypadku prowadziłoby to do pełnej dowolności w kształtowaniu zakresu 
działalności spółek komunalnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-110, 424-429, 1355) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie prowadzenie działalności gospodarczej  
z naruszeniem ustaw o samorządzie gminnym oraz o gospodarce komunalnej, 
niestosowanie przy udzielaniu zamówień przepisów ustawy Pzp oraz nieuzyskiwanie zgód 
Walnego Zgromadzenia w sytuacjach wymaganych umową Spółki, natomiast pozytywnie 
ocenia sytuację finansową Spółki. 

2. Tworzenie i przystępowanie do spółek 
W latach 2011-2013 spółka PRUiM S.A. posiadała udziały w trzech spółkach, tj. w PRUiM-
Bet sp. z o.o (100% udziałów), PRUiM-Mosty sp. z o.o. (100% udziałów) i w Silesia Asfalty 
sp. z o.o. (49% udziałów). Ww. spółki miały siedzibę w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1. 

(dowód: akta kontroli str. 457) 

2.1. Utworzenie spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. 
Spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. została zawiązana 22 stycznia 2010 r.24, z inicjatywy Prezesa 
Spółki PRUiM S.A., na które to zawiązanie zgodę wyraziło Walne Zgromadzenie PRUiM 
S.A. podejmując uchwałę w dniu 28 kwietnia 2009 r.25 Wniosek Prezesa Zarządu  
z dnia 16 kwietnia 2009 r. skierowany do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na 
powołanie ww. spółki nie zawierał uzasadnienia. Do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zwrócono się o wyrażenie zgody „na powołanie spółki, której głównym celem będzie 
produkcja betonu i wyrobów z betonu”. Kapitał zakładowy wynosił 500 000,00 zł i w całości 
został objęty przez PRUiM S.A. przez pokrycie go w gotówce.  

(dowód: akta kontroli str. 430-445, 495-502) 

                                                                                                                                       
budowlanego z obsługą operatorską (PKD 43.99.Z), wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 
naprawę i konserwację maszyn budowlanych (PKD 33.12.Z), naprawę i konserwację pojazdów samochodowych 
(PKD 45.20.Z), pomoc drogową (PKD 52.21.Z), handel krajowy i zagraniczny materiałami i maszynami 
budowlanymi (PKD 68.20.Z), wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKD 68.20.Z), 
projektowanie w branży budowlanej we wszystkich specjalnościach (PKD 71.12.Z), nadzór inwestorski  
i zastępstwo inwestorskie (PKD 71.12.Z). 
24 Akt założycielski – akt notarialny Rep. A nr 572/2010. 
25 Akt notarialny Rep. A. nr 2628/2009. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przedmiot działalności spółki w momencie jej utworzenia oraz w okresie objętym kontrolą 
obejmował 24 pozycje, a mianowicie: produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z); 
produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); produkcja masy betonowej 
prefabrykowanej (PKD 23.63.Z); produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z); produkcja 
pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z); cięcie, formowanie 
i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z); produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych 
surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z); wydobywanie 
kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy  
i łupków (PKD 08.11.Z); wydobywanie żwiru i piasku oraz wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 
08.12.Z); działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 
09.90.Z); roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 
42.11.Z); roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); roboty związane  
z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); roboty związane 
z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); roboty związane 
z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); roboty związane z budową pozostałych 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); 
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); przygotowanie terenu pod 
budowę (PKD 43.12.Z); wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich  
(PKD 43.13.Z); wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); przeładunek 
towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B); przeładunek towarów w pozostałych 
punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C). 

(dowód: akta kontroli str. 495-509) 

Na pytanie, jakie przesłanki (organizacyjne, społeczne, prawne lub ekonomiczne) były 
podstawą utworzenia spółki PRUiM Bet sp. z o.o., Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych z upoważnienia Prezesa wyjaśnił, że: „Podstawą działań zmierzających 
do powołania spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. była analiza rynku pod kątem przyszłych 
inwestycji w najbliższym sąsiedztwie (np. przewidywana budowa autostrady A-1, Drogowej 
Trasy Średnicowej) oraz w regionie z dużą ilością obiektów inżynierskich opartych  
o technologie betonowe i żelbetowe oraz uniezależnienie się od polityki cenowej 
zewnętrznych dostawców. Dodatkowym argumentem była możliwość stworzenia nowych 
miejsc pracy. Ze względu na specyficzny i specjalistyczny zakres działalności spółki Zarząd 
zaproponował powołanie odrębnej spółki, a organy spółki PRUiM S.A. w trybie 
przewidzianym Statutem Spółki i Ksh zaakceptowały ten projekt.” 

(dowód: akta kontroli str. 384-388) 

Spółka PRUiM S.A. w dniu 1 lipca 2010 r. wydzierżawiła spółce PRUiM-Bet sp. z o.o. część 
nieruchomości nr 647 o powierzchni wynoszącej 2 400,00 m2, wraz ze znajdującymi się na 
tym terenie urządzeniami do produkcji betonu, określając czynsz dzierżawny w kwocie 
10 000,00 zł miesięcznie. Na budowę tych urządzeń w 2010 r. PRUiM S.A. poniosła koszty 
w wys. 1 938 205,16 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 430-435, 510-522,1004-1006) 

Z dniem 2 stycznia 2014 r. spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. (spółka przejmowana) połączyła się 
ze spółką PRUiM-Mosty sp. z o.o. (spółka przejmująca). W okresie poprzedzającym, w dniu 
20 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników tych spółek podjęły 
stosowne uchwały o ich połączeniu. Kapitał zakładowy połączonych spółek wynosił 
1 059 000,00 zł i w całości został objęty przez jedynego wspólnika - PRUiM S.A.  

(dowód: akta kontroli str. 503-509, 538-552, 1017-1045) 
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2.2. Utworzenie spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
Spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. została zawiązana 10 grudnia 2010 r.26, z inicjatywy 
Prezesa Spółki PRUiM S.A, na które to zawiązanie zgodę wyraziło Walne Zgromadzenie 
PRUiM S.A. podejmując uchwałę w dniu 31 sierpnia 2010 r.27 Wniosek Prezesa Zarządu  
z dnia 30 lipca 2010 r. o wyrażenie zgody Walnego Zgromadzenia na powołanie ww. spółki 
nie zawierał uzasadnienia28. Kapitał zakładowy wynosił 500 000,00 zł i w całości został 
objęty przez PRUiM S.A. przez pokrycie go w gotówce.  

(dowód: akta kontroli str. 430-445, 523-530) 

Przedmiot działalności spółki w momencie jej utworzenia obejmował 18 pozycji, 
a mianowicie: roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); roboty związane  
z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); realizację projektów 
budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); roboty związane  
z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); roboty związane  
z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z); pozostałe specjalistyczne roboty 
budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); rozbiórka i burzenie obiektów 
budowlanych (PKD 43.11.Z); przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); 
wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z); wykonywanie 
pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z); wykonywanie konstrukcji 
i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z); naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu  
i wyposażenia (PKD 33.19.Z); wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 
77.32.Z); wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z): działalność w zakresie architektury (PKD 
71.11.Z); działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 
71.12.Z); pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z). 

(dowód: akta kontroli str. 532-537) 

W dniu 30 lipca 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
podjęło uchwałę29 o zmianie Statutu Spółki dotyczącą przedmiotu prowadzenia działalności, 
rozszerzając go o nowych 18 pozycji30: wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla 
potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z); wydobywanie 
żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z); działalność usługowa 
wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z); produkcja wyrobów 
ogniotrwałych (PKD 23.20.Z); produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); 
produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z); produkcja zaprawy murarskiej 
(PKD 23.64.Z); produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD 23.69.Z); 
cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z); produkcja pozostałych wyrobów 
z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z); 
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 
roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 42.99.Z); wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z); sprzedaż hurtowa drewna, 
materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z); sprzedaż hurtowa 
niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 
przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B); przeładunek towarów  
w pozostałych punktach (PKD 52.24.C). 

(dowód: akta kontroli str. 1398-1402) 

                                                      
26 Akt założycielski – akt notarialny Rep. A nr 10225/2010. 
27 Akt notarialny Rep. A nr 4325/2010. 
28 Zwrócono się o wyrażenie zgody „na powołanie nowej spółki działającej przede wszystkim w zakresie budowy 
i remontów obiektów mostowych i inżynieryjnych. W treści uzyskanych zgód Walnego Zgromadzenia oraz aktów 
założycielskich obu spółek PRUiM-Mosty sp. z o.o. oraz PRUiM-Bet sp. z o.o. nie określono podstaw prawnych 
ich powołania. 
29 Rep. A. nr 5274/2013. 
30 W większości odpowiadających przedmiotowi działalności ujętemu w umowie przejętej następnie spółki 
PRUiM-Bet sp. z o.o. 
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Na pytanie, jakie przesłanki (organizacyjne, społeczne, prawne lub ekonomiczne) były 
podstawą utworzenia spółki PRUiM Mosty sp. z o.o., Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych z upoważnienia Prezesa wyjaśnił, że: „Podstawą działań zmierzających 
do powołania spółki PRUiM Mosty sp. z o.o. była potrzeba rozszerzenia i uzupełnienia 
oferty rynkowej o elementy specjalistyczne typu mosty, wiadukty, obiekty inżynierskie. 
Początkowo po wstępnych uzgodnieniach z członkami organów PRUiM S.A. Zarząd 
rozpatrywał możliwość zakupu większościowego lub całkowitego pakietu udziałów  
w istniejącej spółce z doświadczoną kadrą i odpowiednimi referencjami, jednak pomimo złej 
kondycji finansowej kilku rozpatrywanych spółek, warunki zakupu były niekorzystne. 
Jednakże w wyniku pogarszającej się kondycji wielu spółek mostowych na rynku pracy 
pojawiło się sporo fachowców z wysokimi kwalifikacjami i sporym doświadczeniem. W tej 
sytuacji zdecydowano o powołaniu własnej spółki specjalistycznej z wykorzystaniem 
dostępnego na rynku kapitału ludzkiego.” 

(dowód: akta kontroli str. 384-388) 

2.3. Utworzenie spółki Silesia Asflaty sp. z o.o. 
Spółka Silesia Asfalty sp. z o.o. została zawiązana 14 grudnia 2007 r.31 Kapitał zakładowy 
wynosił 1 000 000,00 zł i dzielił się na 100 udziałów po 10 000,00 zł każdy, z czego PRUiM 
sp. z o.o. objęła 49 udziałów o łącznej wartości 490 000,00 zł, a Eurovia Polska S.A. objęła 
51 udziałów o łącznej wartości 510 000,00 zł. Udziały zostały w całości pokryte gotówką. 

(dowód: akta kontroli str. 430-445, 458-468) 

Przedmiot działalności spółki na dzień 30 stycznia 2014 r. obejmował 32 pozycje32, takie jak: 
produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z); produkcja masy betonowej 
prefabrykowanej (PKD 23.63.Z); produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z); roboty 
związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), roboty związane  
z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z), roboty związane z budową dróg i autostrad  (PKD 
42.11.Z), roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  
i niemieszkalnych (PKD 41.10.Z); roboty związane z budową rurociągów przesyłowych  
i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  
i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); roboty związane z budową pozostałych obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indzie niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); pozostałe 
specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z); transport 
drogowy towarów (PKD 49.41.Z); wynajem i dzierżawa samochodów osobowych 
i furgonetek (PKD 77.11.Z); wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,  
z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń 
budowlanych (PKD 77.32.Z); wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); badania naukowe i prace 
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z); przygotowanie terenu pod 
budowę (PKD 43.12.Z); wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 
43.13.Z.); wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z); 
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z); zbieranie odpadów 
niebezpiecznych (PKD 38.12.Z); obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 
(PKD 38.21.Z); przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); 
sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z); sprzedaż hurtowa 
wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); sprzedaż hurtowa pozostałych produktów (PKD 

                                                      
31 Akt założycielski – akt notarialny Rep. A nr 12429/2007. 
32 Natomiast na dzień zawiązania spółki przedmiot działalności obejmował: produkcję masy betonowej, 
produkcję zaprawy murarskiej, budownictwo ogólne i inżynierię lądową, wykonywania robót budowlanych 
drogowych, wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, produkcję wyrobów betonowych budowlanych, 
wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych, wynajem sprzętu 
budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, towarowy transport 
drogowy, wynajem pozostałych środków transportu lądowego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 
technicznych rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, wykonywanie wykopów i wierceń 
geologiczno-inżynierskich, budowa dróg kołowych i szynowych, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, 
przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane. 
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46.76.Z); sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); pozostałe badania  
i analizy techniczne (PKD 71.20.B); pozostała działalność związana z udostępnianiem 
pracowników (PKD 78.30.Z); działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 
usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z). 

(dowód: akta kontroli str. 458-475) 

Na pytanie, jakie przesłanki (organizacyjne, społeczne, prawne lub ekonomiczne) były 
podstawą przystąpienia do spółki Silesia Asfalty sp. z o.o., Dyrektor ds. Organizacyjno-
Administracyjnych z upoważnienia Prezesa wyjaśnił, że „Podstawą decyzji o współudziale  
w powołanej z Eurovia sp. z o.o. spółce Silesia Asfalty sp. z o.o. były przesłanki 
technologiczne (dostęp do nowoczesnych technologii i profesjonalnego zaplecza 
laboratoryjnego), ekonomiczne i organizacyjne. Na istniejącym rynku utrzymanie produkcji 
mas bitumicznych samodzielnie przez PRUiM S.A. było praktycznie niemożliwe. Zarząd 
skorzystał z wieloletnich doświadczeń wynikających z wcześniejszej bardzo korzystnej 
współpracy z dużym partnerem i powielił sprawdzone rozwiązania partnerskie w spółce 
Silesia Asfalty sp. z o.o.”. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388) 

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

1. Nierzetelne przygotowanie przedsięwzięć, polegających na powołaniu spółek PRUiM-
Bet sp. z o.o., PRUiM-Mosty sp. z o.o., a także spółki Silesia Asfalty sp. z o.o., bowiem 
decyzje o powołaniu tych spółek nie były poprzedzone analizami ekonomiczno-
finansowymi oraz analizami ryzyk, tj. analizami które pozwalałyby na ocenę 
ekonomicznej zasadności utworzenia oraz prowadzenia działalności za pośrednictwem 
przywołanych spółek. 

Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z upoważnienia Prezesa Spółki wyjaśnił,  
że przesłanki utworzenia przedmiotowych spółek nie wymagały zdaniem Zarządu  
PRUiM  S.A. takich analiz, a Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowały 
takie stanowisko. 

NIK nie podziela powyższej opinii, gdyż pomijając aspekt przedmiotu działania spółek 
(przedstawiony w dalszej części wystąpienia), należy zauważyć, że jednoosobowe spółki 
PRUiM S.A., tj. PRUiM Bet sp. z o.o. i PRUiM Mosty sp. z o.o., utworzono w 2010 r.,  
w okresie pogarszającej się kondycji finansowej wielu spółek mostowych (jak wyjaśnił 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z up. Prezesa), co wskazywało na wysokie 
ryzyko funkcjonowania nowych podmiotów w trudnych i niepewnych warunkach otoczenia. 
Stanowiło to dodatkową przesłankę wskazującą na konieczność przeprowadzenia 
rzetelnych, wariantowych analiz, uwzględniających zmienne warunki funkcjonowania branży 
oddziaływujące na nowotworzone podmioty oraz na podejmowane w tym okresie 
przedsięwzięcia. 

NIK zwraca uwagę, że spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. za lata 2010-2013 osiągnęła 
odpowiednio: stratę netto w wys. (-)360,2 tys. i zł, (-)353,8 tys. zł, zysk netto w wys.  
10,4 tys. zł i stratę netto w wys. (-)60,4 tys. zł. Słabe wyniki finansowe osiągnięto pomimo 
korzystnych warunków jakie stworzyła PRUiM S.A. swojej nowo powołanej spółce, 
wydzierżawiając jej na korzystnych warunkach nowo wybudowaną wytwórnię betonu,  
na którą poniosła nakłady w wys. 1 956,2 tys. zł, a także dokonując w latach 2010-2011 
dwukrotnie dopłat w wys. 500,0 tys. zł (razem 1 000,0 tys. zł).  

Poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia PRUiM-Bet sp. z o.o. wzrastał w kolejnych latach 
osiągając wartości odpowiednio: 0,55 (2010 r.); 0,65 (2011 r.); 0,65 (2012 r.) i 0,85 (2013 r.). 
NIK zwraca uwagę, że zobowiązania przekraczające 2/3 wartości aktywów uznawane są za 
wysokie i świadczące o wysokim ryzyku utraty zdolności do obsługi zadłużenia. Także 
kondycja PRUiM-Bet sp. z o.o. wyrażona formułą Wilcoxa, określającą wartość likwidacyjną 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przedsiębiorstwa w sytuacji wymuszonej sprzedaży spowodowanej bankructwem33, 
wskazuje na niekorzystną tendencję zmian tych wartości na koniec kolejnych lat od 
momentu utworzenia spółki: 275,2 tys. zł (2010 r.), 80,5 tys. zł (2011 r.), (-)19,1 tys. zł  
(2012 r.), (-)570,7 tys. zł (2013 r.). Ujemne wartości netto spółki wskazują na potencjalny 
brak możliwości zaspokojenia ewentualnych roszczeń wierzycieli. 

Ostatecznie niekorzystna sytuacja finansowa doprowadziła do połączenia jednoosobowych 
spółek PRUiM S.A., gdyż jak wyjaśnił Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z up. 
Prezesa: „podstawą do połączenia spółek PRUiM-Bet sp. z o.o. i PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
były przesłanki ekonomiczne. Pogarszające się warunki rynkowe i praktyczna zapaść 
sektora drogowego wymusiły działania zmierzające do nadzwyczajnego obniżania kosztów 
własnych działalności.” 

Z kolei spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. za lata 2011-2012 osiągnęła odpowiednio: zysk netto  
w wys. 128,1 tys. zł oraz 178,9 tys. zł, a w 2013 r. stratę netto w wys. (-) 516,8 tys. zł. 
Natomiast wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki od chwili utworzenia był nadmiernie  
wysoki i wynosił w poszczególnych latach odpowiednio: 0,80 (2011 r.); 0,85 (2012 r.) 
 i 0,94 (2013 r.). Na istniejące problemy z wypłacalnością PRUiM-Mosty sp. z o.o. od chwili 
jej utworzenia wskazują także wartości netto spółki obliczone przy zastosowaniu, podobnie 
jw. formuły Wilcoxa. Wartości te od pierwszego roku funkcjonowania spółki były ujemne  
i wskazywały na niekorzystną tendencję do pogłębiania się na koniec kolejnych lat:  
(-)417,9 tys. zł (2011 r.), (-)568,8 tys. zł (2012 r.), (-)934,0 tys. zł (2013 r.).  

Na trudną sytuację Spółki zwrócił także uwagę biegły rewident, który w opinii ujętej  
w „Raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego za 2013 r. PRUiM-Mosty sp. z o.o.” 
stwierdził, m.in. że: „Sytuacja finansowa Spółki jest trudna, a po połączeniu34 nie uległa 
poprawie. Wskazane jest podjęcie decyzji dotyczących dofinansowania działalności Spółki.” 

Należy także zauważyć, że działalność obu spółek córek była obarczona dodatkowymi 
kosztami ich funkcjonowania, które nie byłyby ponoszone w sytuacji samodzielnego 
prowadzenia wydzielonej działalności przez PRUiM S.A. Do kosztów tych można zaliczyć, 
koszty ogólnego zarządu, w tym m.in. wynagrodzenia wypłacane członkom rad 
nadzorczych, które w latach 2011-2013 w przypadku PRUiM Bet sp. z o.o.35 wynosiły 
łącznie 80,1 tys. zł, a w przypadku PRUiM Mosty sp. z o.o. łącznie 296,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388, 424-429, 1355, 1359, 1366-1368, 1494-1541) 

2. Utworzenie przez PRUiM S.A. spółki PRUiM-Bet sp. z o.o., której podstawowym 
przedmiotem działalności była produkcja betonu oraz spółki Silesia Asfalty sp. z o.o., 
której podstawowym przedmiotem działalności była produkcja masy bitumicznej,  
a także, zawarcie w umowach tych spółek zapisów dopuszczających prowadzenie przez 
nie działalności wykraczającej poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej oraz akceptowanie jej prowadzenia, naruszało art. 9 ust. 2 ustawy  
o samorządzie gminnym oraz art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej. 

Należy przy tym zauważyć, że PRUiM S.A. nie mając w swoim przedmiocie działania 
(określonym umową Spółki) produkcji betonu, w latach 2009-2010 zainwestowała  
w urządzenia do jego produkcji łącznie blisko 2 mln zł, a następnie wybudowaną wytwórnię 
betonu wydzierżawiła spółce PRUiM-Bet sp. z o.o. Natomiast produkcja masy bitumicznej, 
jako podstawowy przedmiot działania Silesia Asfalty sp. z o.o., znajdowała się także  
w przedmiocie działalności określonym umową Spółki PRUiM S.A. 

Prezes Zarządu PRUiM S.A odnosząc się do działalności prowadzonej przez PRUiM-Bet 
sp. z o.o., Silesia Asfalty sp. z o.o., a także PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyjaśnił, m.in. że 
podmioty te jako spółki prawa handlowego powinny generować zyski oraz iż aby to było 
możliwe nie mogą być ograniczane ani rodzajem wykonywanych robót, ani obszarem 

                                                      
33 Wartość ta określana jest jako = (100% gotówki i pozost. inwest. krótkoterm do upłynnienia + 70 % wartości 
księgowej zapasów, należności i zaliczek + 50 % wartości księgowej innych aktywów) – zobowiązania 
krótkoterminowe i długoterminowe. 
34 Ze spółką PRUiM-Bet sp. z o.o. – przyp. Kontrolera. 
35 Od 1 września 2011 r., mocą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2 z 29 sierpnia 2011 r., 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili swoją funkcje bez wynagrodzenia. 
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działania. Ponadto podał, że żadne zapisy określające przedmiot i zakres działania spółek 
nie dotyczyły zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Stwierdził także, iż produkcja masy 
bitumicznej i betonu była w bezpośredni sposób wykorzystywana do realizacji zadań 
będących głównym celem działalności PRUiM S.A. i PRUiM Mosty Sp. z o.o. 

NIK zwraca uwagę, że kontrahentami przedmiotowych spółek, poza PRUiM S.A. oraz 
PRUiM-Mosty sp. z o.o., były także podmioty prywatne, ponadto PRUiM S.A. oraz PRUiM-
Mosty sp. z o.o. realizowały, m.in. szereg inwestycji poza Gminą Gliwice na rzecz innych 
podmiotów niż Gmina Gliwice, w tym prywatnych. Zdaniem NIK, spółki tworzone przez 
spółkę z jednoosobowym udziałem gminy powinny wykonywać wyłącznie działalność, 
polegającą na realizowaniu zadań o charakterze użyteczności publicznej36, należących do 
zakresu właściwości ich macierzystej gminy. Wykonywanie działalności wykraczającej poza 
ww. zadania przez spółkę utworzoną przez spółkę gminną, w praktyce oznaczałoby 
dopuszczenie prowadzenia takiej działalności przez spółkę tworzącą, co niewątpliwie nie 
było intencją ustawodawcy formułującego przywołany wyżej zakaz. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-110, 458-475, 495-522, 996-998, 1004-1006,1380-1390, 1484-
1486, 1544-1564) 

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

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

3.1. Zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania 
stanowisk w PRUiM S.A. 

Prezes Zarządu został powołany przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 21 maja 2013 r.37, 
zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej. W tym samym dniu Walne 
Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r. Wcześniej  
Prezesa Zarządu na pięcioletnią kadencję powołało Zgromadzenie Wspólników Spółki 
przekształcanej w dniu 12 czerwca 2008 r. 38  

 (dowód: akta kontroli str. 97-110, 146-149, 219-220) 

3.2. Zgłaszanie osób do udziału w organach spółek, w których 
PRUiM S.A. miał swoje udziały 

Zgłaszania osób do rad nadzorczych spółek zależnych dokonywał Zarząd Spółki. W sprawie 
przesłanek, jakimi kierowano się przy naborze, upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki, 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych wyjaśnił: „Rada Nadzorcza zgodnie z ksh jest 
organem nadzorczym, którego zadaniem jest kontrola działania zarówno spółki jak i jej 
Zarządu pod kątem zgodności z prawem jak i właściwie pojętym interesem właściciela. 
Podstawowymi cechami z punktu widzenia interesu właściciela są: rzetelność i lojalność. 
Wybór do rad nadzorczych był w kompetencjach organu, który ponosił odpowiedzialność za 
te decyzje, czyli Zarządu PRUiM S.A. i nie podlegał upublicznieniu poza dostępny dla 
każdego wpis do KRS”. W sprawie weryfikacji spełniania przez osoby zgłaszane  
i powoływane do organów spółek wymagań formalnych podał: „Weryfikacji kandydatur na 
członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem PRUiM S.A. dokonywał Prezes Zarządu 
PRUiM S.A. Weryfikacja nie następowała w formalny, udokumentowany sposób. Prezes 
PRUiM S.A. posiadał wiedzę dotyczącą ewentualnej karalności oraz okoliczności oraz 
przeszkód, o których mowa w art. 13 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W zakresie 
wymagającym natomiast uzupełnienia czynił wszelkie starania celem uzyskania stosownych 
wyjaśnień bezpośrednio od kandydatów do Rad Nadzorczych.” 

                                                      
36 Poza szczególnymi przypadkami wskazanymi w ustawie o gospodarce komunalnej. 
37 Nr 11/RN/2013. 
38 Rep. A nr 3587/2008. 
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Prezes Zarządu wyjaśniając sposób zgłaszania przez Spółkę swoich przedstawicieli  
w organach spółek, w których PRUiM S.A. ma swoje udziały (PRUiM-Mosty sp. z o.o., 
PRUiM-Bet sp. z o.o. i Silesia Asfalty sp. z o.o.) stwierdził, m.in. że osoby do rad 
nadzorczych i zarządów zgłaszane były ustnie w trakcie Zgromadzeń Wspólników.  

(dowód: akta kontroli str. 602-614, 1484-1486) 

3.2.1. Zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania 
stanowisk w PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

Wg § 18 umowy spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o. Rada Nadzorcza składa się z trzech 
członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, 
trwającej trzy lata. W okresie objętym kontrolą, zgodnie z umową spółki wszystkich 
członków Rady Nadzorczej powoływało Zgromadzenie Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
Jedynym wspólnikiem PRUiM-Mosty sp. z o.o. był PRUiM S.A., w imieniu którego działał 
Prezes Zarządu Spółki Henryk Małysz. 

Dnia 10 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
„w organizacji” powołało w skład pierwszej Rady Nadzorczej: H. Małysza, J. Ślusarka  
i R. Wacha39. Po ośmiu miesiącach, tj. 1 sierpnia 2011 r., ww. osoby powołano ponownie  
w skład Rady Nadzorczej tej spółki40. W sprawie przyczyn powołania Rady Nadzorczej  
w tym samym składzie przed upływem kadencji, upoważniony przez Prezesa Zarządu 
Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych, podał: „(…) iż odwoływanie  
i powoływanie członków organów spółki jest dopuszczalne w każdym czasie. Ustawodawca 
w żadnym akcie prawnym nie wprowadził limitów czasowych, czy ilościowych dokonywania 
zmian w składach organów zarządzających, czy nadzorczych spółki”.  

W trakcie I kadencji odwołano R. Wacha (z dniem 31 sierpnia 2011 r.), G. Dukatę oraz 
J. Ślusarka (z dniem 1 lipca 2013 r.) i powołano odpowiednio: G. Dukatę41, E. Cieszowica 
oraz J. Skibę42. Dnia 30 lipca 2013 r. odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej43  
i powołano w jej skład, na okres nowej trzyletniej kadencji: H. Małysza, T. Heryszka  
i W. Macyszyna44. Zgodnie z kompetencją określoną w art. 19 ust. 2 umowy spółki, Rada 
wybrała ze swego grona Przewodniczącego, którym został H. Małysz45. Cały ww. skład 
Rady odwołano 11 września 2013 r.46, a do nowego powołano: W. Macyszyna, T. Heryszka  
i P. Magaczewskiego.47 Przewodniczącym Rady wybrano W. Macyszyna, natomiast jego 
zastępcą T. Heryszka48.  

(dowód: akta kontroli str. 523-530, 553-555, 557-563, 567-569, 611) 

Spośród dziewięciu osób powołanych do Rady Nadzorczej ww. Spółki, dwie osoby 
legitymowały się dyplomem potwierdzającym zdanie egzaminu dla Kandydatów na 
Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa49, zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy 
o gospodarce komunalnej, natomiast dwie były zwolnione z obowiązku jego składania50 na 
podstawie § 5 pkt 1, 2 i 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 akcjonariuszem51.  

(dowód: akta kontroli str. 627-647) 

                                                      
39 Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 grudnia 2010 r.  
40 Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 sierpnia 2010 r. 
41 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
42 Uchwała Nr 9 i 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2013 r.  
43 H. Małysza - uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2, J. Skibę - uchwała Nr 3, 
E. Cieszowica - uchwała Nr 4. 
44 Kolejno Uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników: Nr 5, Nr 6 i Nr 7. 
45 Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2013 r.  
46 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
47 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 września 2013 r.   
48 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 16 września 2013 r. 
49 W. Macyszyn i H. Małysz. 
50 T. Heryszek i P. Magaczewski. 
51 Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zm., zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie szkoleń i egzaminów dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych” 
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Wg obowiązującego w latach 2011-2013 § 15 umowy spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o., Zarząd 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. składał się z dwóch członków52, powoływanych na okres wspólnej 
kadencji trwającej dwa lata. W § 20 przyjęto, m.in że powoływanie i odwoływanie członków 
Zarządu należy do obowiązków Rady Nadzorczej. W skład pierwszego Zarządu PRUiM-
Mosty sp. z o.o., który określono w § 30 ww. umowy, weszli: W. Macyszyn - Prezes Zarządu  
i A. Kasper - Wiceprezes.  

Kolejnych członków Zarządu Spółki powoływała i odwoływała Rada Nadzorcza, zgodnie  
z § 20 umowy spółki. Zarówno W. Macyszyn, jak i A. Kasper zostali powołani w skład 
Zarządu spółki na następne kadencje, na te same stanowiska, kolejno: 15 maja 2012 r.53  
i 28 czerwca 2013 r.54 W związku z rezygnacją W. Macyszyna z funkcji Prezesa, 30 lipca 
2013 r. dokonano zmian w składzie Zarządu, tj.: odwołano Wiceprezesa55 i powołano, na 
okres nowej kadencji, M. Sanecznika i A. Kaspra, powierzając im funkcje odpowiednio: 
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki56. Nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza odwołała, 
16 września 2013 r., członków Zarządu spółki i ponownie powołała w skład tego organu, na 
okres nowej dwuletniej kadencji, powierzając im dotychczasowe funkcje57. W związku ze 
zmianą § 15 umowy spółki, stosownymi uchwałami z dnia 17 stycznia 2014 r. odwołano obu 
członków Zarządu i powołano M. Sanecznika, powierzając mu ponownie funkcję Prezesa 
Zarządu Spółki58.  

(dowód: akta kontroli str. 523-530, 556, 559, 564-575) 

3.2.2. Zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania 
stanowisk w PRUiM-Bet sp. z o.o. 

Wg § 18 umowy spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu 
członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, a ich wspólna kadencja trwa 
trzy lata. Jedynym wspólnikiem PRUiM-Bet Sp. z o.o. był PRUiM S.A., w imieniu którego 
działał Prezes Zarządu Spółki Henryk Małysz. W skład pierwszej Rady Nadzorczej, 
określonej w § 29 ust. 2 umowy Spółki, wchodzili: W. Macyszyn, T. Marcinów i H. Małysz. 
Przewodniczącym Rady został H. Małysz59. W miejsce T. Marcinów powołano 31 marca  
2010 r. G. Lipko60. W miejsce H. Małysza, który 31 lipca 2011 r. zrezygnował z pełnionej 
funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej, powołano W. Wydrychiewicza61. 
Przewodniczącym Rady wybrano W. Macyszyna62. Dnia 15 maja 2012 r. odwołano cały 
skład Rady Nadzorczej63, a następnie powołano w jej skład te same osoby64. 
Przewodniczącym Rady ponownie wybrano W. Macyszyna.65 W miejsce odwołanego  
30 lipca 2013 r. W. Macyszyna66, powołano B. Medaja67, który 11 września 2013 r. złożył 
rezygnację z członkostwa w Radzie.  

W sprawie powołania 15 maja 2012 r. Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. na drugą 
kadencję, przed upływem pierwszej, upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki,  
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych, wyjaśnił: „Rada Nadzorcza spółki PRUiM – 
Bet sp. z o.o. została powołana na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję dnia 15.05.2012 r.,  
w związku z czym kadencja ta upływa w 2015 r.- (…). Powołanie Rady Nadzorczej spółki 
dnia 15.05.2012 r., tj. przed upływem 3 letniej kadencji nastąpiło z daleko idącej ostrożności 

                                                      
52 Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 stycznia 2014 r., ustalono m.in, że 
Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa i członków Zarządu, a wspólna kadencja trwa trzy lata. 
53 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 15 maja 2012 r.  
54 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 6 z dnia 28 czerwca 2013 r.  
55 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2 z dnia 30 lipca 2013 r.  
56 Kolejno w Uchwałach Rady Nadzorczej Nr 3 i Nr 4 z dnia 30 lipca 2013 r.  
57 Kolejno w Uchwałach Rady Nadzorczej Nr 2 i Nr 3 z dnia 16 września 2013 r. 
58 Kolejno Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1 i Nr 2 z dnia 17 stycznia 2014 r.  
59 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/RN/01/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. 
60 Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców Nr 1/03/2010 z dnia 31 marca 2010 r.  
61 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 sierpnia 2011 r.  
62 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/RN/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.  
63 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 maja 2012 r. 
64 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 maja 2012 r. 
65 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/RN/05/2012 z dnia 15 maja 2012 r.  
66 Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1 z dnia 30 lipca 2013 r.  
67 Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2 z dnia 30 lipca 2013 r. 
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Zarządu spółki w kontekście powstałych wątpliwości co sposobu liczenia okresu kadencji 
oraz sprawowania mandatu Członków Rady Nadzorczej”(…).  

(dowód: akta kontroli str. 495-502, 576-587, 613-614) 

Spośród pięciu osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej PRUiM-Bet Sp. z o.o.  
w okresie 2011-2013, cztery osoby legitymowały się dyplomem potwierdzającym zdanie 
egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa68, 
zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, natomiast jedna była zwolniona 
z obowiązku jego składania69 na podstawie § 5 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie szkoleń  
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.  

(dowód: akta kontroli str. 648-652) 

W § 15 umowy Spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. przyjęto m. in., że Zarząd Spółki składa się  
z jednego do trzech członków, a jego kadencja trwa dwa lata, z wyjątkiem kadencji 
pierwszego Zarządu, która trwa jeden rok. W § 20 ustalono, że powoływanie i odwoływanie 
członków Zarządu należy do obowiązków Rady Nadzorczej. W skład pierwszego Zarządu, 
który określono w § 29 pkt 1 ww. umowy, wchodził jedynie M. Sanecznik – Prezes Zarządu. 
Powoływanie M. Sanecznika w skład Zarządu Spółki na okres kolejnych kadencji,  
tj. 8 czerwca 2011 r. i 15 maja 2012 r. oraz powierzanie mu funkcji Prezesa 
jednoosobowego Zarządu Spółki, dokonywała Rada Nadzorcza, zgodnie z § 20 umowy 
Spółki70. 

 (dowód: akta kontroli str. 495-502, 578, 584) 

3.2.3. Zgłaszanie oraz powoływanie osób do zajmowania 
stanowisk w Silesia Asfalty sp. z o.o. 
Zasady udziału przedstawicieli PRUiM S.A. w organach Spółki Silesia Asfalty sp. z o.o. 
określono w umowie spółki. W § 5 postanowiono, m.in., że Rada Nadzorcza Silesia Asfalty 
sp. z o.o. składa się z czterech członków powoływanych na okres dwóch lat. Wspólnicy 
spółki, tj. Eurovia Asfalty S.A. i PRUiM S.A., powołują po dwóch członków Rady, przy czym 
jeden, z powołanych przez PRUiM S.A., zostaje Przewodniczącym Rady Nadzorczej.  
W sprawie Zarządu Spółki postanowiono, że składa się z dwóch członków, przy czym 
wspólnik Eurovia S.A. powołuje Prezesa Zarządu, natomiast PRUiM S.A. Wiceprezesa. 
Ponadto przyjęto, że zarówno członek Zarządu, jak i Rady Nadzorczej może zostać 
odwołany w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników, a prawo wspólnika do 
powoływania członka Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki obejmuje prawo do jego odwołania 
oraz prawo powołania nowych członków na miejsce członka, który złożył rezygnację lub 
został odwołany.  

Upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych 
podał: „Do Rady Nadzorczej „Silesia Asfalty” sp. z o.o. swoich przedstawicieli desygnował 
Zarząd PRUiM S.A. Oprócz kryteriów przedstawionych w wyjaśnieniu do zagadnień 4 i 6 
(rzetelność i lojalność – przyp. NIK), decydujące było doświadczenie i umiejętność rzetelnej 
współpracy z „dużym” partnerem. Ze względu na to, że Silesia Asfalty sp. z o. o. jest spółką 
prywatną, żadne wymogi formalne nie występowały.”  

(dowód: akta kontroli str. 458-468, 602-608) 

W okresie objętym kontrolą do Rady Nadzorczej Silesia Asfalty Sp. z o.o. wchodzili 
następujący przedstawiciele PRUiM S.A.: H. Małysz (okresy: od 15 marca 2010 r. do  
30 marca 2011 r., od 31 marca 2011 do 28 maja 2012 r. i od 29 maja 2012 r. do 28 maja 
2014 r.), W. Macyszyn (okresy: od 15 marca 2010 r. do 30 marca 2011 r., 31 marca 2011 r. 
do 22 lipca 2012 r. i od 19 kwietnia 2013 r. do 18 kwietnia 2015 r.) oraz A. Nowak (okresy: 
od 22 lipca 2011 r. do 28 maja 2012 r. i od 29 maja 2012 r. do 30 października 2012 r.). 
Natomiast w skład Zarządu tej spółki wchodził M. Sanecznik (od 1 lipca 2009 r., na 
stanowisku Wiceprezesa).  

 (dowód: akta kontroli str. 476 ,626) 

                                                      
68 W. Macyszyn, G. Lipko, H. Małysz, W. Wydrychiewicz. 
69 B. Medaj. 
70 Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 1/RN/06/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. i Nr 1 z dnia 15 maja 2012 r.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Prezes Zarządu Spółki, Henryk Małysz, zasiadał w okresie od 10 grudnia 2010 r. do  
31 lipca 2011 r.71 w radach nadzorczych trzech spółek, tj.,: Silesia Asfalty sp. z o.o.  
(od 14 grudnia 2007 r. do nadal), PRUiM-Bet sp. z o.o. (od 22 stycznia 2010 r. do  
31 lipca 2011 r.) i PRUiM-Mosty sp. z o.o. (od 10 grudnia 2010 r. do 11 września  
2013 r.), czym naruszył art. 4 ust. 1 ustawy kominowej, zgodnie z którym jedna osoba 
może być członkiem rady nadzorczej tylko jednej spośród spółek, o których mowa  
w art. 1 pkt 4-7. Powyższym ponadto naruszono również art. 6 ust. 1 ustawy 
antykorupcyjnej, zgodnie z którym, osoba będąca członkiem organu zarządzającego 
gminną osobą prawną, a taką jest PRUiM S.A., nie mogła w okresie sprawowania swej 
funkcji członka zarządu być członkiem rad nadzorczych w więcej niż dwóch spółkach 
prawa handlowego, w których PRUiM S.A. miał swoje udziały. 

(dowód: akta kontroli str. 501, 586, 553, 567, 466, 476, 626) 

W sprawie powołania Prezesa Zarządu PRUiM S.A. do rady nadzorczej w trzech spółkach, 
wbrew zakazowi wynikającemu z art. 4 ust. 1 ustawy kominowej, upoważniony przez 
Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych wyjaśnił: 
„Powołanie Pana Henryka Małysza do Rady Nadzorczej spółki PRUiM – Mosty sp. z o.o. 
10.12.2010 r. nastąpiło z uwzględnieniem zapisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (…), tzw. ustawą 
antykorupcyjną. Zgodnie z treścią art. 6 ustawy zakaz zajmowania stanowisk w organach 
spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6-
10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: 
Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa 
przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; 
osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego  
z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. Z uwagi na treść wyżej wskazanego 
przepisu ustawy antykorupcyjnej dopuszczalnym na gruncie obowiązujących przepisów było 
powołanie Prezesa Zarządu gminnej osoby prawnej jaką jest PRUiM S.A. (art. 2 pkt 6 
ustawy antykorupcyjnej) do dwóch rad nadzorczych spółek prawa handlowego (PRUiM – 
Bet sp. z o.o. i PRUiM – Mosty sp. z o.o.), bowiem Prezes Zarządu PRUiM S.A. został 
zgłoszony do pełnia funkcji w radach nadzorczych jako przedstawiciel jedynego udziałowca 
PRUiM – Bet sp. z o.o. i PRUiM – Mosty sp. z o.o., tj. PRUiM S.A.”  

W sprawie powołania Prezesa Zarządu PRUiM S.A. do rady nadzorczej w trzech spółkach, 
wbrew ww. przepisom ustawy antykorupcyjnej, upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki 
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych podał: „Za zasiadaniem w składzie Rad 
Nadzorczych spółek : Silesia – Asfalty sp. z o.o., PRUiM – Bet sp. z o.o. oraz PRUiM – 
Mosty sp. z o.o. przemawiały wyłącznie względy kontrolne. Prezes Zarządu PRUiM S.A. – 
również w przypadku spółki Silesia Asfalty sp. z o.o., tj. spółki, w której 49% udziałów skupia 
PRUiM S.A. traktował członkostwo w Radzie Nadzorczej tej spółki nie tyle jako uprawnienie 
ale przede wszystkim obowiązek właścicielski. Dbał on o należytą strategię rozwoju spółki 
zmierzającą do stworzenia wraz ze spółkami PRUiM S.A., PRUiM – Mosty sp. z o.o. oraz 
PRUiM – Bet sp. z o.o. dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej, dążąc tym samym 
do optymalizacji kosztów produkcji i działalności celem stworzenia konkurencyjnej oferty 
handlowej. Ponadto wskazać warto, iż skład Rady Nadzorczej spółki Silesia Asfalty  
sp. z o.o. z udziałem Prezesa Zarządu PRUiM S.A. został przewidziany umową spółki 
Silesia Asfalty sp. z o.o.” 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień, bowiem jak wcześniej opisano, Prezes Spółki w dniu  
10 grudnia 2010 r., kiedy został powołany do Rady Nadzorczej spółki PRUiM-Mosty  
sp. z o.o., zasiadał już w Radzie Nadzorczej spółki PRUiM-Bet sp. z o.o., w związku z czym 
naruszono postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy kominowej, bowiem w obu z nich PRUiM S.A. 
posiadał 100% udziałów. Ponadto na dzień 10 grudnia 2010 r. zasiadał również w Radzie 
                                                      
71 Tj. od dnia powołania w skład Rady Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o. do dnia rezygnacji z członkostwa 
w Radzie Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Nadzorczej spółki Silesia Asfalty sp. z o.o., w której co prawda PRUiM S.A. miał 49% 
udziałów ale w świetle regulacji zawartych w art. 4 i 6 ustawy antykorupcyjnej, nie mógł 
zostać zgłoszony przez PRUiM S.A. do więcej niż dwóch rad nadzorczych spółek  
z udziałem PRUiM S.A.  

 (dowód: akta kontroli str. 610-612) 

W sprawie powoływania z naruszeniem prawa Prezesa Zarządu PRUiM S.A. w skład Rady 
Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o., upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki Dyrektor 
ds. Organizacyjno-Administracyjnych wyjaśnił: „Do naruszenia ustawy kominowej (w tym  
w szczególności art. 4 ust. 1) oraz powstania skutków, o których mowa w art. 14 ust. 2 tej 
ustawy nie doszło. Przede wszystkim wskazać należy, iż w stosunku do treści art. 4 ust. 1 
ustawy kominowej stanowiącego, iż jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko 
w jednej spośród spółek lex specialis stanowi powyżej przytoczony art. 6 w zw. z art. 4 pkt 1 
ustawy antykorupcyjnej. Dodatkowo nie można pomijać, iż sankcja przewidziana  
w art. 14. ust. 1 ustawy kominowej  polegająca na rozwiązaniu z mocy prawa organów 
nadzorczych spółki, może nastąpić wyłącznie w przypadku naruszenia postanowień ustawy 
przez te organy nadzorcze. Pomimo, iż nie zostało to explicite wskazane w treści ustawy 
kominowej, wniosek tak poparty jest zasadami logiki oraz dyrektywami wykładni językowej 
i systemowej (…).” 

NIK nie podziela złożonych wyjaśnień, w ocenie NIK wykonywanie obowiązków 
właścicielskich i sprawowanie nadzoru nad podległymi spółkami nie może powodować 
naruszeń postanowień powyższych dwóch ustaw. 

Opisany stan w przedmiocie naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy kominowej potwierdził również 
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego72  
w prawomocnym postanowieniu z dnia 26 lipca 2013 r.73 Sąd wskazał również, że złamanie 
zakazu spowodowało „automatyczne” nastąpienie skutku przewidzianego w art. 14 ust. 1 
ustawy, zgodnie z którym cała rada nadzorcza uległa rozwiązaniu z mocy prawa,  
a właściwy organ nie mógł ponownie wybrać tych samych osób w skład rady nadzorczej 
z uwagi na zakaz wynikający z art. 14 ust. 2 ustawy kominowej. Wobec powyższego Sąd 
rejestrowy stwierdził, iż uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRUiM-Mosty 
Sp. z o.o. z dnia 1 sierpnia 2011 r. o powołaniu członków Rady Nadzorczej tej Spółki była 
sprzeczna z art. 14 ust. 2. Ponadto Sąd wykazał, iż z uwagi na nieskuteczne powołanie rady 
nadzorczej, jej uchwała z dnia 15 maja 2012 r. o powołaniu zarządu nie spowodowała 
skutecznego odnowienia mandatu członków zarządu tej Spółki. Natomiast w postanowieniu 
z dnia 29 sierpnia 2013 r.74 Sąd stwierdził, że kolejna uchwała rady nadzorczej w sprawie 
powołania zarządu, tj. z dnia 28 czerwca 2013 r., również nie spowodowała skutecznego 
odnowienia mandatów członków zarządu, ponieważ „(...) H.Małysz zarówno 15.05.2012 r. 
ani 28.06.2013 r. nie mógł działać w charakterze członka rady nadzorczej PRUiM-Mosty  
sp. z o.o. w Gliwicach, albowiem z uwagi na treść art. 14 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu (...) 
nie mógł on zostać skutecznie wybrany do organu nadzoru spółki (...)”. 

NIK zwraca uwagę, że z tych samych względów, nieskuteczne było powołanie 30 lipca  
2013 r. M. Sanecznika i A. Kaspra w skład Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o. na okres nowej 
kadencji75, bowiem dopiero 11 września 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
powołało Radę Nadzorczą tej spółki76, która podjęła skutecznie uchwałę o wyborze  
ww. osób do zarządu spółki 16 września 2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 593-601, 565-571, 610-612) 

2. Pięć osób77, spośród dziewięciu powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki PRUiM-
Mosty sp. z o.o., w chwili wyboru nie legitymowało się dyplomem potwierdzającym 
zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu 

                                                      
72 Zwany dalej „Sądem” lub „Sądem rejestracyjnym”. 
73 Sygn. akt GL X Ns. Rej. KRS 10333/13/486.  
74 Sygn. akt GL X Ns. Rej. KRS 12038/13/330. 
75 Tj. odpowiednio w uchwałach Rady Nadzorczej nr 3 i 4 z dnia 30 lipca 2013 r. 
76 Uchwała NZW Nr 2 z dnia 11 września 2013 r., powołująca Radę Nadzorczą PRUiM-Mosty  
sp. z o.o. w składzie: W. Macyszyn, T. Heryszek, P. Magaczewski. 
77 J. Ślusarek, R. Wach, G. Dukata, E. Cieszowic i J. Skiba. 
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Państwa, stosownie do wymogu art. 10a ust. 4 w związku z art. 10b ustawy z dnia  
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. 

Upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno- 
Administracyjnych, wyjaśnił: „Wymóg złożenia egzaminu w trybie przewidzianym  
w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, do których odsyła ustawa  
o gospodarce komunalnej odnosi się wyłącznie do członków rady nadzorczej spółki 
zależnej, reprezentujących w tej spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu 
terytorialnego. W Radzie Nadzorczej spółki PRUiM – Mosty sp. z o.o. żaden z jej członków 
nie był i nie jest obecnie reprezentantem spółki z udziałem jednostki samorządu 
terytorialnego. Sam fakt pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Henryka Małysza 
– Prezesa Zarządu (jednoosobowego) spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 
nie daje podstaw do przypisania mu działania w charakterze reprezentanta jednostki 
samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki zależnej. Powołując się na treść 
wyroku Sąd Najwyższego z dnia 21 grudnia 2005 r. (sygn. IV CK 311/05) i jego 
uzasadnienie wskazać należy, iż obowiązek powoływania do rady nadzorczej osób 
legitymujących się określonymi w przepisach kwalifikacjami dotyczy spółek z udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego wtedy, gdy przepisy ustawy lub statutu dają jednostce 
samorządu uprawnienie do wskazania swojego reprezentanta w radzie. Oznacza to, iż 
„przedstawicielstwo” jednostki samorządu terytorialnego w radach nadzorczych spółek  
z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, zachodzi tylko wtedy gdy przepisy ustawy 
lub statutu przyznają jednostce samorządu terytorialnego uprawnienie do wskazania 
swojego reprezentanta w radzie nadzorczej. Stwierdzenie to należy również przenieść na 
grunt relacji spółki zależnej ze spółką z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Tym 
samym wobec braku zastrzeżenia zarówno w przepisach prawa jak i w statucie spółki 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., a także w umowie spółki PRUiM-Mosty  
sp. z. o. o. prawa do reprezentacji w Radzie Nadzorczej spółki zależnej spółki z udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego, uznać należy, iż treść art. 10b ustawy o gospodarce 
komunalnej nie znajdowała w tym przypadku zastosowania. Tym bardziej wskazuje na to 
sposób redakcji art. 10b ustawy o gospodarce komunalnej, gdzie ustawodawca wskazał, iż 
przepisy art. 10a stosuje się do spółek zależnych od spółek określonych w tych przepisach, 
z tym że przepisy art. 10a ust. 4 i 5 stosuje się do członków rady nadzorczej spółki zależnej, 
reprezentujących w tej spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 
wyraźnie ograniczając jego zastosowanie.” 

NIK nie podziela przedstawionego stanowiska, jakoby w radzie nadzorczej PRUiM-Mosty 
sp. z o.o. „żaden z jej członków nie był i nie jest obecnie reprezentantem spółki z udziałem 
jednostki samorządu terytorialnego”, albowiem jedynym udziałowcem PRUiM-Mosty  
sp. z o.o. jest PRUiM S.A., którego z kolei jedynym akcjonariuszem jest Gmina Gliwice.  
Tak więc PRUiM-Mosty, sp. z o.o. jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Gminę Gliwice i 
ma do niej zastosowanie wymóg określony w art. 10b ustawy o gospodarce komunalnej. 
Ponadto NIK zauważa, że równie jednoznaczne stanowisko w tej sprawie wyraził Sąd 
rejestrowy w przywołanych wcześniej postanowieniach78.  

(dowód: akta kontroli str. 593-601, 627-635, 612-613) 
3. Rada Nadzorcza Spółki PRUiM-Bet Sp. z o.o. funkcjonowała, w okresie od 11 września 

2013 r. do 2 stycznia 2014 r.79, w składzie zmniejszonym do dwóch członków, czym 
naruszono § 18 umowy spółki, który stanowił, m.in., że Rada Nadzorcza składa się  
z trzech do pięciu członków, powoływanych mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników 
na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

Upoważniony przez Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Organizacyjno- Administracyjnych 
Spółki, wyjaśnił: „Po rezygnacji jednego z członków Rady Nadzorczej w dniu 11.09.2013 r., 
w związku ze spodziewanym szybkim połączeniem PRUiM-Bet ze spółką PRUiM-Mosty, 
zdecydowano się nie powoływać nowego członka Rady Nadzorczej. Ksh nie określa terminu 
uzupełnienia składu w przypadku wakatu.”  

(dowód: akta kontroli str. 587, 623-625, 602-608, 615-616) 
                                                      
78 Sygn. akt GL X Ns. Rej. KRS 10333/13/486 i Sygn. akt GL X Ns. Rej. KRS 12038/13/330. 
79 Tj. od dnia rezygnacji z członkostwa B. Medaja do dnia połączenia z PRUiM-Mosty Sp. z o.o.  
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1.  NIK zauważa, że w okresie od 30 maja 2011 r. do 7 stycznia 2013 r. członkowie Rady 
Nadzorczej Spółki nie posiadali ważnego mandatu do sprawowania swej funkcji, gdyż 
zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 369 § 4 w związku  
z art. 386 Ksh ich mandaty wygasły w dniu 30 maja 2011 r., tj. z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Spółki80, na którym to zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 
rok obrotowy. Rada Nadzorcza Spółki została powołana przez Zgromadzenie Wspólników 
Spółki przekształcanej w uchwale podjętej w dniu 12 czerwca 2008 r. na okres 5-letniej 
kadencji, gdyż tak przyjęto w Statucie spółki, co było niezgodne z postanowieniami art. 10a 
ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi, że „kadencja członka rady 
nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego 
trwa 3 lata.”. W związku z tym, stosownie do art. 369 § 4 w związku z art. 386 Ksh, kadencja 
członków Rady Nadzorczej wygasła w dniu 30 maja 2011 r., kiedy Zgromadzenie 
Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe za trzeci rok, który był ostatnim pełnym 
rokiem pełnienia funkcji przy uwzględnieniu art. 10a ust. 3 ustawy o gospodarce 
komunalnej, który ma charakter przepisu lex specialis do przepisów Ksh. 

Postanowienia Statutu spółki dotyczące kadencji członków Rady Nadzorczej, niezgodne  
w odniesieniu do przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, zostały zmienione w dniu  
7 stycznia 2013 r., kiedy to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki81 podjęło uchwałę  
o zmianie zapisów Statutu Spółki dotyczących kadencji członków Rady Nadzorczej, 
dokonując zmiany z pięcioletniej, na trzyletnią kadencję. W tym samym dniu podjęło również 
uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji  
i powołaniu tych samych osób na nową kadencję. 

I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, reprezentujący Walne Zgromadzenie Spółki, wyjaśnił 
przeoczeniem przyjęcie w Statucie zapisu o pięcioletniej kadencji członków Rady 
Nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 97-110, 121-124, 129-134, 1361-1365, 1364-1365, 1542-1543) 

2.  Rada Nadzorcza Spółki, pomimo naruszenia ustawy antykorupcyjnej, w opisanym 
powyżej zakresie, nie zastosowała wobec H. Małysza sankcji określonych w art. 5 ust. 1  
pkt 2 ww. ustawy i nie odwołała go ze stanowiska Prezesa Zarządu PRUiM S.A. W tej 
sprawie Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że: „Rada Nadzorcza 
PRUiM S.A. nie zajmowała się sprawami rad nadzorczych innych spółek. Nie wiedzieliśmy  
o zasiadaniu Prezesa Małysza w radach nadzorczych innych spółek.” 

(dowód: akta kontroli str. 617-618) 

3.  NIK zwraca uwagę, że podjęcie w dniu 8 czerwca 2011 r. przez Zarząd PRUiM S.A. 
uchwały82 w sprawie: „powołania Członka Zarządu Spółki „PRUiM-Bet” Sp. z o.o. 
w Gliwicach”, formalnie naruszało kompetencję Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o.  
w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu spółki określoną w § 20 umowy 
tej spółki (tiret piąte). Jednocześnie wg okazanych dokumentów także Rada Nadzorcza 
Spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. podjęła w tym samym dniu, tj. 8 czerwca 2011 r. uchwałę 
powołującą M. Sanecznika na stanowisko Prezesa Zarządu83. 

Upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki, Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych 
wyjaśnił: „Uchwała nr 10/ZW/2011 (...) jest aktem wewnętrznym tej spółki i stanowiła 
rekomendację właściciela dla Rady Nadzorczej PRUiM-Bet Sp. z o.o. do podjęcia stosownej 
uchwały – zgodnie z jej kompetencjami”.  

Złożone wyjaśnienia i okazane dokumenty nie potwierdzają, zdaniem NIK, że przedmiotowa 
uchwała Zarządu PRUiM S.A. stanowi „rekomendację właściciela” dla Rady Nadzorczej 
spółki zależnej, bowiem w treści §1 podano: „Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic  
i Mostów S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając w oparciu o uregulowanie zawarte w §22 pkt 
1 Umowy Spółki „PRUiM-Bet” z dnia 22 stycznia 2010 r. powołuje w skład Zarządu Spółki 
PRUiM-Bet Sp. z o.o. na kolejną kadencję Pana Marka Sanecznika, jako pełniącego funkcję 

                                                      
80 Rep. A nr 2299/2011. 
81 Rep. A nr 130/2013. 
82 Uchwała nr 10/ZW/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. 
83 Uchwała Nr 1/RN/06/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Prezesa Zarządu”. Równoznaczne informacje w tej sprawie podano również w pkt II ppkt 10 
protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PRUiM-Bet sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 
2011 r., w którym zapisano: „Zgodnie z treścią postanowień § 22 pkt 1 Umowy Spółki 
PRUiM-Bet z dnia 22 stycznia 2010 r., Pan Henryk Małysz, działając w imieniu wspólnika 
„PRUiM” S.A. w Gliwicach poinformował, iż wspólnik postanowił powołać Prezesa Zarządu 
Spółki PRUiM Bet Sp. z o.o. Sp. z o.o. w Gliwicach w osobie Pana Marka Sanecznika na 
kolejną kadencję-załącznik nr X do protokołu”.  

Ponadto NIK zwraca uwagę, że zgodnie z przywoływanym w ww. dokumentach § 22 pkt 1 
umowy spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników PRUiM-Bet sp. z o.o. nie należało 
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu ww. spółki 84. 

(dowód: akta kontroli str. 495-502, 578, 588-592, 1352) 

4.  NIK zwraca uwagę, że weryfikacja spełniania wymogów formalnych przez osoby 
zgłaszane do organów spółek, w których PRUiM S.A. miał swoje udziały, nie była 
dokumentowana. Zdaniem NIK, dobrą praktyką jest przeprowadzanie takiej weryfikacji  
w pisemny, udokumentowany sposób, m.in. w zakresie spełniania warunku niekaralności,  
o którym mowa w art. 18 Ksh. Jak ustalono, Prezes Zarządu Spółki wiedzę o statusie 
kandydata do organu jednej ze spółek z udziałem PRUiM S.A., przeciwko, któremu toczyło 
się postępowanie karne, pozyskał od samego kandydata oraz m.in. z doniesień prasowych. 
Prezes Zarządu PRUiM S.A. wyjaśnił, że w momencie powołania ww. osoby nie była ona 
skazana prawomocnym wyrokiem, natomiast po uzyskaniu informacji o prawomocnym 
rozstrzygnięciu sądowym została bezzwłocznie odwołana. 

 (dowód: akta kontroli str. 1482-1486) 

5.  Pan M. Sanecznik pełnił funkcję Prezesa Zarządu w PRUiM-Bet sp. z o.o. (w okresie od 
22 stycznia 2010 r. do 2 stycznia 2014 r.), Prezesa Zarządu w PRUiM-Mosty sp. z o.o.  
(od 30 lipca 2013 r.), Wiceprezesa Zarządu Silesia Asfalty sp. z o.o. (od 1 lipca 2009 r.) 
oraz Dyrektora ds. Produkcji w Eurovia Polska S.A., tj. w większościowym udziałowcu 
Silesia Asfalty sp. z o.o. (w latach objętych kontrolą 2011-2013 do 31 października 2013 r.).  

Odnosząc się do weryfikacji konfliktu interesów, wynikającego z równoległego pełnienia 
funkcji przez Pana M. Sanecznika w trzech spółkach z udziałem spółki PRUiM S.A. 
(obecnie w dwóch) oraz w podmiocie prywatnym Eurovia Polska S.A., prowadzącym 
działalność gospodarczą w zakresie analogicznym do działalności spółki PRUiM S.A. oraz 
spółek z jej udziałem, Prezes Zarządu PRUiM S.A. stwierdził że: „Spółki: Silesia Asfalty sp. 
z o.o., PRUiM-Bet sp. z o.o. i PRUiM-Mosty sp. z o.o. działają w różnych obszarach,  
tj. Spółka PRUiM-Mosty zajmuje się budową mostów i innych obiektów inżynierskich i nie 
jest związana z produkcją materiałów i towarów. Natomiast spółki PRUiM-Bet i Silesia 
Asfalty są spółkami typowo produkcyjnymi z tym, że ich produkcja, tj. w przypadku PRUiM-
Bet wszelkie rodzaje betonu, a w przypadku Silesia Asfalty produkcja mas bitumicznych,  
nie są produkcjami konkurencyjnymi. Zakres obowiązków Pana M. Sanecznika w spółce 
Eurovia związany był wyłącznie z działalnością wytwórni mas bitumicznych tej spółki, 
zlokalizowanej w województwie podkarpackim. Ze względów technologicznych, zasięg 
działania takiej wytwórni nie przekracza 50 km lub 2 godz. transportu masy. W tej sytuacji 
ani zakres działania, ani zasięg terytorialny, nie naruszały interesów PRUiM S.A.” 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z umową spółki Silesia Asfalty sp. z o.o. jej Zarząd składa 
się z dwóch członków, przy czym wspólnik Eurovia S.A. powołuje Prezesa Zarządu, 
natomiast PRUiM S.A. - Wiceprezesa. 

                                                      
84 Zgodnie z przywołanym § 22 pkt 1 umowy spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników PRUiM-Bet  
sp. z o.o. należało: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu 
 z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o dokonaniu podziału zysków i pokryciu strat, 
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim 
prawa rzeczowego, połączenie spółki, jej przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja spółki, udzielenie 
absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, podwyższenie lub obniżenie 
kapitału zakładowego, wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawę szkody wyrządzonej przy 
zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, 
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz inne sprawy zastrzeżone tym aktem lub przepisami 
Ksh. 
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Prezes Zarządu PRUiM S.A. wyjaśniając przyczyny zgłoszenia na stanowisko Wiceprezesa 
Zarządu Silesia Asfalty sp. z o.o. - jako przedstawiciela PRUiM S.A. w Zarządzie tej spółki 
Pana M. Sanecznika, który równocześnie pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji w spółce 
Eurovia Polska S.A., czyli podmiocie który jest większościowym udziałowcem Silesia Asfalty 
sp. z o.o. wyjaśnił, że: „(…) w momencie pierwszego powołania Pan M. Sanecznik nie był  
w żaden sposób związany z Eurovią Polska S.A. Współpracę tą podjął w trakcie pełnienia 
funkcji Wiceprezesa Zarządu Silesia Asfalty sp. z o.o. za wiedzą i zgodą Zarządu PRUiM 
S.A. W ocenie Zarządu PRUiM S.A. praca dla Eurovia S.A. w żaden sposób nie rodziła 
negatywnych skutków dla PRUiM S.A., jak również nie występował konflikt interesów.  
Na chwilę obecną taka współpraca nie występuje. Pan M. Sanecznik zatrudniony był  
w spółce Eurovia do 31.10.2013 r.” 

Zdaniem NIK, równoległe pełnienie ww. funkcji, a w szczególności sytuacja, w której 
przedstawicielem PRUiM S.A. w Zarządzie spółki z mniejszościowym udziałem PRUiM S.A. 
była osoba będąca pracownikiem większościowego udziałowca, tworzyła ryzyko 
wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów, wynikającego z trudności zachowania 
lojalności wobec dwu podmiotów i realizacji celów, których jednoczesne osiągnięcie nie jest 
w pełni możliwe.  

(dowód: akta kontroli str. 1484-1486, 1393-1397, 1376-1378) 

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

4. Nadzór właścicielski nad podległymi spółkami 
Nadzór nad spółkami, w których PRUiM S.A. miał swoje udziały był wykonywany przez 
Prezesa Zarządu PRUiM S.A. oraz przez osoby powołane w skład Rad Nadzorczych tych 
spółek. W strukturze organizacyjnej Spółki nie funkcjonowała komórka organizacyjna do 
wykonywania nadzoru nad spółkami, w których PRUiM S.A. miał udziały. 

(dowód: akta kontroli str. 384-388) 

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

Nadzór nad spółkami: PRUiM-Bet sp. z o.o. i PRUiM-Mosty sp. z o.o. był sprawowany 
nierzetelnie, o czym świadczą ustalone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące m.in. 
powoływania członków organów tych spółek (przedstawione w rozdz. 3 powyżej), a także 
naruszenia przepisów dotyczących zasad wynagradzania osób zasiadających w organach 
spółek zależnych, o czym świadczą poniższe ustalenia dokonane w toku kontroli spółki 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 553-652) 

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o. wypłacono, w okresie od 
maja do sierpnia 2011 r., wynagrodzenia miesięczne w wysokości niezgodnej  
z ograniczeniem wynikającym z art. 29b ust. 1 ustawy kominowej, przyjmując za 
podstawę wyliczeń przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat  
z zysku za poprzedni miesiąc, zamiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie  
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. 
Nadpłata jakiej dokonano od maja do sierpnia 2011 r. wyniosła 461,41 zł więcej niż 
wynikało z ww. art. 29b ustawy kominowej. We wrześniu 2011 r. dokonano korekty 
wynagrodzeń do wielkości wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów 
oraz zwrotu nadpłaconych wynagrodzeń poprzez potrącenie dokonanej nadpłaty 
z wynagrodzenia wypłaconego w tym miesiącu85. 

                                                      
85 Korekty dokonano w odniesieniu do wszystkich osób zasiadających w Radzie Nadzorczej, uwzględniając 
doprecyzowanie podstawy naliczania wynagrodzeń przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Nr 2 z dnia 19 sierpnia 2011 r. Łączna kwota nadpłaty z ww. tytułu jakiej dokonano od maja do 
sierpnia 2011 r. w przypadku osób zasiadających w Radzie Nadzorczej wyniosła 1 199,66 zł, natomiast łączna 
niedopłata z kwietnia 2011 r. wyniosła 85,66 zł. We wrześniu 2011 r. dokonano korekty wynagrodzeń ww. osób 
do wielkości wynikających z obowiązujących w tym zakresie uregulowań i przepisów poprzez potrącenie 
dokonanej nadpłaty z wynagrodzeń wypłacanych w tym miesiącu.  

Ocena cząstkowa 
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(dowód: akta kontroli str. 1403-1404, 1464-1468) 

NIK zauważa, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o.  
w uchwałach z dnia 10 grudnia 2010 r. i 1 sierpnia 2011 r., przyjęło za podstawę ustalenia 
wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w ww. okresie „przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku”, które nie 
precyzowało w sposób jednoznaczny wysokości ww. przeciętnego wynagrodzenia, 
mającego stanowić podstawę wyliczeń. Do określania wysokości podstawy przyjmowano 
ostatecznie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za poszczególne miesiące 2011 r., ogłaszane 
komunikatami Prezesa GUS. Dopiero uchwałą Nr 2 z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
doprecyzowano, że podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa GUS. 

W tej sprawie upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki PRUiM S.A. (wykonującego 
uprawnienia Zgromadzenia Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o.) Dyrektor ds. 
Organizacyjno-Administracyjnych wyjaśnił: „Zapis w w/w uchwałach stanowi błąd przy 
przetwarzaniu dokumentów, bez wpływu na naruszenie prawa. Zgodnie z wiedzą posiadaną 
przez organy PRUiM S.A. wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o zgodny z ustawą 
współczynnik”. 

NIK podziela opinię, że zapisy w uchwałach z dnia 10 grudnia 2010 r. i 1 sierpnia 2011 r. nie 
stanowiły naruszenia prawa, gdyż naruszeniem był fakt przekroczenia kwoty 
maksymalnego, dopuszczalnego wynagrodzenia, wynikającego z postanowień ustawy 
kominowej, aczkolwiek NIK zwraca uwagę, że niejednoznaczne zapisy w przywołanych 
uchwałach świadczą o ich nierzetelnym przygotowaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 1447, 1439-1442, 1450, 1453) 

2. Od 30 lipca 2013 r. Prezesowi Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o.86 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. 

Prezes Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyjaśnił, m.in. że podstawą wypłacania 
miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu w okresie od 30 lipca r. do 16 września 
2013 r. była umowa o pracę nr UP/2013/2 z 1 sierpnia 2013 r. oraz uchwała Rady 
Nadzorczej nr 5 z 30 lipca 2013 r. Natomiast od 17 września 2013 r. podstawą wypłaty była 
umowa o pracę nr UP/2013/6 z 17 września 2013 r., aneks nr 1 i nr 2, odpowiednio  
z 31 października i 31 grudnia 2013 r. oraz uchwała Nr 4 Rady z 16 września 2013 r.  

W sprawie nieustalenia wynagrodzenia przez Zgromadzenie Wspólników, upoważniony 
przez Prezesa Zarządu Spółki PRUiM S.A. Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych 
wyjaśnił: „Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały wg porządku przygotowanego 
przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych projektów uchwał”. 

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 Prezesa Zarządu w oparciu o wymagane prawem 
postanowienia, natomiast obowiązkiem Zgromadzenia Wspólników było ich wydanie 
zgodnie z kompetencjami. 

(dowód: akta kontroli str. 1461-1462, 1405-1425, 1469, 1479, 1448, 1450, 1453) 

3. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. naliczano w okresie 
od lipca 2010 r. i wypłacono od sierpnia 2010 r. do sierpnia 2011 r. włącznie, 
wynagrodzenie w wysokości przekraczającej o 345,46 zł miesięcznie maksymalną 
wysokość wynagrodzenia określoną w art. 8 pkt 8 ustawy kominowej, z uwzględnieniem 
ograniczenia wynikającego z art. 29b tej ustawy.  

                                                      
86 M. Sanecznikowi (Prezes Zarządu Spółki od 30 lipca 2013 r.). 
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Podstawą naliczenia była uchwała Nr 3/03/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Udziałowców PRUiM-Bet sp. z o.o. z dnia 31 marca 2010 r., w której ustalono 
wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  
w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, tj. przekraczającej  
o 0,1 krotność maksymalnego wynagrodzenia określonego w art. 8 pkt 8 ustawy kominowej. 
Skutkiem tego przekroczenia było wypłacenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 
nienależnych środków w ww. okresie, w łącznej wysokości 4 490,98 zł87, które w trakcie 
kontroli NIK zostały zwrócone do kasy spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 1476-1477, 1480, 1430, 1450, 1453-1454, 1456) 

Wyjaśniając przyczyny ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w wysokości przekraczającej próg ustalony w ustawie kominowej, upoważniony przez 
Prezesa Zarządu PRUiM S.A. Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych stwierdził, że: 
„Propozycje uchwał na Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez Zarząd we 
współpracy ze służbami prawnymi. W trakcie pracy nie zauważono niezgodności z prawem 
przyjętego zapisu uchwały. (…)” 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy kominowej do kompetencji Zgromadzenia Wspólników 
należy ustalanie wynagradzania miesięcznego członków Rady Nadzorczej, w tym jej 
Przewodniczącego. Zatem w przedmiotowej sytuacji z propozycją wynagrodzenia formalnie 
nie mógł występować Zarząd PRUiM-Bet sp. z o.o. Należy przy tym zauważyć, że uchwała 
Nr 3/03/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców z dnia 31 marca 2010 r. została 
podjęta przez Pana H. Małysza, który uczestniczył w Zgromadzeniu i samodzielnie działał  
w imieniu udziałowca Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A., ustalając 
wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o., którym był 
także Pan H. Małysz. Zgodnie z protokołem „Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców” 
spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. z dnia 31 marca 2010 r. protokolantem tego Zgromadzenia był 
Pan M. Sanecznik – Prezes PRUiM-Bet sp. z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 1447-1449, 1453-1454, 1456, 1426, 1429, 1432) 

4. Osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. wypłacano  
w okresie od lutego do sierpnia 2011 r. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
niezgodnej z ograniczeniem wynikającym z art. 29b ust. 2 ustawy kominowej. Skutkiem 
nadpłaty jakiej dokonano w ww. okresie było wypłacenie osobom zasiadającym  
w Radzie Nadzorczej nienależnych środków w łącznej wysokości 2 839,20 zł.  
We wrześniu 2011 r. dokonano korekt wynagrodzeń do wielkości wynikających  
z obowiązujących przepisów oraz zwrócono nadpłacone wynagrodzenia88. 

(dowód: akta kontroli str. 1471-1478, 1447, 1449) 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy kominowej za nieprzestrzeganie przepisów tej ustawy 
organy nadzorcze jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2-7 ulegają 
rozwiązaniu z mocy prawa, a zgodnie z art. 14 ust. 2, właściwy organ nie może powołać 
osób, które pełniły funkcje w organach rozwiązanych w trybie ust. 1, na następną 
kadencję m.in. jako przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego do organów,  
o których mowa w art. 2 pkt 7. Przedmiotowe rozwiązanie Rady Nadzorczej PRUiM-Bet 
sp. z o.o. z ww. przyczyn nie nastąpiło. 

Pan H. Małysz, po rezygnacji w dniu 31 lipca 2011 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej 
PRUiM-Bet sp. z o.o., do dnia 30 lipca 2013 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o. i ponownie w tym dniu został powołany przez 
Zgromadzenie Wspólników (tj. przez Pana H. Małysza działającego w imieniu PRUiM S.A.) 
na to stanowisko, które pełnił do 11 września 2013 r. Pan W. Macyszyn zasiadał  
                                                      
87 Obliczono jako: [3 800,04 zł (tj. 1,1-krotność wynagrodzenia, o którym mowa w art. 8 pkt 8 ustawy kominowej 
z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 29b tej ustawy) - 3 454,58 zł (tj. maks. wysokość 
wynagrodzenia wynikająca z art. 8 pkt 8 ustawy kominowej, z uwzgl. art. 29b tej ustawy)] x 13 miesięcy  
(tj. 5 m-cy 2010 r. i 8 m-cy 2011 r.) = 345,46 zł x 13 miesięcy = 4 490,98 zł. 
88 Pomniejszono kwoty wynagrodzeń o wysokość nadpłat dokonanych w okresie luty-sierpień 2011 r. lub 
dokonano zwrotu kwoty nadpłaty do kasy spółki.  
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w kolejnych składach Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. do dnia 30 lipca 2013 r., od 
którego to dnia został członkiem Rady Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o., a następnie od 
11 września 2013 r. jej Przewodniczącym. Pan G. Lipko zasiadał w kolejnych składach 
Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. do dnia przejęcia tej spółki przez PRUiM-Mosty  
sp.  z o.o. 

(dowód: akta kontroli str. 1437-1438, 1398-1402, 1458, 1433-1436, 1443-1446) 

Odnosząc się do powoływania osób wbrew zakazowi wynikającemu z art. 14 ustawy 
kominowej, upoważniony przez Prezesa Zarządu Spółki PRUiM S.A. Dyrektor ds. 
Organizacyjno-Administracyjnych wyjaśnił: (…) „Decyzja o wysokości wynagrodzenia 
Przewodniczącego RN została podjęta przez Zgromadzenie Wspólników, więc RN w tym 
przypadku jest stroną bierną, a za wypłatę wynagrodzenia odpowiada Zarząd spółki  
i w związku z tym próba twierdzenia, że jako strona bierna RN naruszyła przepisy ustawy 
jest zarówno w sensie logicznym jak i merytorycznym nadużyciem, które w sposób 
zdecydowany należy odrzucić, tym bardziej, że RN nie ma żadnych kompetencji w zakresie 
kontroli, a tym bardziej weryfikacji decyzji Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli zaś RN nie 
naruszyła przywołanej ustawy, to nie istnieją żadne przesłanki do jej rozwiązania, a co za 
tym idzie, do jakiegokolwiek ograniczenia uprawnień jej członków.” 

Zdaniem NIK, o ile PRUiM-Bet sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wypłatę zawyżonego 
wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, tak Zgromadzenie Wspólników 
PRUiM-Bet sp. z o.o., w imieniu którego działał Pan H. Małysz, jest odpowiedzialne za 
podjęcie uchwały ustalającej wynagrodzenie Przewodniczącego Rady w wysokości 
naruszającej art. 8 pkt 8 ustawy kominowej, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
którym także był Pan H. Małysz, jest odpowiedzialny za przyjmowanie wynagrodzeń  
w wysokości, która narusza obowiązujące przepisy, co świadczy także o sprawowaniu 
niewłaściwego nadzoru nad spółką. W ocenie NIK, ww. działania wyczerpują dyspozycje 
art. 14 ustawy kominowej, co do rozwiązania Rady Nadzorczej oraz zakazu powoływania jej 
członków do kolejnych rad nadzorczych.  

Ponadto NIK, nie zgadza się ze stanowiskiem, iż Pan H. Małysz jako Przewodniczący Rady 
Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. nie posiadał możliwości weryfikacji decyzji Zgromadzenia 
Wspólników tej spółki, tym bardziej że były to jego własne decyzje podejmowane przez 
niego w swojej drugiej roli, gdy występował jako przedstawiciel jedynego wspólnika (PRUiM 
S.A.) na posiedzeniach Zgromadzenia, będąc równocześnie Prezesem jednoosobowego 
Zarządu PRUiM S.A. 

(dowód: akta kontroli str. 1450-1455, 1426-1432) 

6. Rada Nadzorcza PRUiM-Mosty sp. z o.o. przyznała w październiku 2012 r. nagrodę 
roczną Wiceprezesowi Zarządu bez uwzględnienia w uzasadnieniu decyzji o jej 
przyznaniu kryteriów określonych, przez Zarząd Miasta Gliwice w § 3, w związku z § 5, 
Załącznika Nr 2 do uchwały Nr 2389/01 z dnia 6 czerwca 2001 r.89 

Przyznanie nagrody rocznej uzasadniono, m.in. dużym zaangażowaniem Wiceprezesa  
w zarządzanie Spółką, osobistym zaangażowaniem w kontrakty, w których pełnił funkcję 
kierownika budowy, osobistym pełnieniem nadzoru, rozwiązywaniem problemów 
technicznych, uczestnictwem w radach budowy oraz fachową wiedzą techniczną i wysoką 
kulturą osobistą Wiceprezesa90. Uzasadnienie nie uwzględniało jednak przesłanek 
określonych w § 3 ww. regulacji, takich jak: zysk netto, rentowność majątku, rentowność 
kapitału własnego, wskaźniki płynności, zysk netto przypadający na jeden udział oraz 
innych wskaźników i danych, np. pozycją przedsiębiorstwa na rynku usług, które były 
wymagane w związku z § 5 ww. regulacji, wg której: „Rada nadzorcza podejmując decyzję  
o przyznaniu nagrody rocznej dla pozostałych członków zarządu spółki, o której mowa  

                                                      
89 Uchwała Zarządu Miasta Gliwice Nr 2389/01 z dnia 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, uchylona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
Nr 43215/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 
osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  
90 Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2012 r., 
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w § 1, kieruje się kryteriami stanowiącymi przesłanki przyznania nagrody rocznej prezesowi 
zarządu spółki przez zgromadzenie wspólników, określonymi w § 3.” 

(dowód: akta kontroli str. 1463, 1457, 271-279) 

W sprawie niezastosowania określonych przez organ Gminy kryteriów przyznawania 
nagród, Pan Henryk Małysz, pełniący w ww. okresie funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej PRUiM-Mosty sp. z o.o. stwierdził, że: „Zdaniem Walnego Zgromadzenia Spółka 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. nie jest uwzględniona w katalogu spółek objętych tym 
zarządzeniem”.  

NIK nie podziela przedstawionej opinii, gdyż przedmiotowa uchwała Zarządu Miasta 
Gliwice, jak wskazuje sam jej tytuł, odnosi się do spółek wskazanych w art. 1 pkt 7 ustawy 
kominowej, a zatem do PRUiM-Mosty sp. z o.o. (uchwała „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”). 

(dowód: akta kontroli str. 1459-1460) 

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

5. Wynagrodzenie osób zasiadających w organach 
Spółki 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Spółki w latach 2011-
2013 ustaliło Walne Zgromadzenie PRUiM S.A. uchwałą nr 9 z dnia 26 kwietnia 2010 r.  
w wysokości 5,7 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłaszanego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego91. Natomiast 
wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki 
ustaliło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRUiM sp. z o.o. uchwałą nr 11/2008  
z dnia 12 czerwca 2008 r., zgodnie z którą przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne 
wynagrodzenie przysługiwało w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a pozostałym członkom Rady Nadzorczej 
w wysokości 0,8-krotności ww. wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 111, 235-237) 

Prezesowi Spółki w styczniu 2011 r. oraz od września 2011 r. do grudnia 2013 r. wypłacano 
miesięczne wynagrodzenie92, w wysokości 5,7 krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które nie przekraczało progu ustalonego  
w art. 8 pkt 1 z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 29b, c i d ustawy kominowej.  

(dowód: akta kontroli str. 242-253) 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym dwóm członkom Rady Nadzorczej od 
sierpnia 2011 r. do grudnia 2012 r. wypłacano miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
jednokrotności i 0,8-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, które także nie przekraczało progu ustalonego w art. 8 pkt 8  
z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 29b, c i d ustawy kominowej. 

(dowód: akta kontroli str. 242-253) 

W latach 2011–2013 Prezesowi Spółki Walne Zgromadzenie przyznało nagrodę roczną na 
wniosek Rady Nadzorczej odpowiednio w wys. 2,75 krotności, 2,5 krotności i 2,5 krotności 
jego miesięcznego wynagrodzenia. Wniosek o przyznanie tej nagrody odpowiadał wzorom 

                                                      
91 Zwane dalej: przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. 
92 W przypadku Prezesa spółki wynagrodzenie przysługujące za dany miesiąc wypłacano w miesiącu następnym 
po tym miesiącu. 
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określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta93 (za rok 2013) i Uchwale Zarządu Miasta94 
(za lata 2011-2012). 

Prezesowi Spółki oprócz miesięcznego wynagrodzenia oraz nagrody rocznej w latach 2011-
2013 wypłacono ponadto, m.in. świadczenia finansowane przez Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych odpowiednio w wys.: 1 488,00 zł; 1 688,00 zł i 1 478,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 121-134, 146-149, 161-163, 186-188, 217-218, 242-253) 

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

1. Od stycznia do lipca 2011 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej naliczono i wypłacono 
miesięczne wynagrodzenie z naruszeniem progu określonego w art. 8 pkt 8 w związku  
z art. 29b ustawy kominowej, a pozostałym dwóm członkom Rady Nadzorczej 
z naruszeniem art. 29b ustawy kominowej. W okresie od lutego do sierpnia 2011 r. także 
Prezesowi Spółki wypłacono miesięczne wynagrodzenie95, z naruszeniem art. 29b ust. 2 
ustawy kominowej. Przyczyną zawyżenia wynagrodzeń było przyjęcie za podstawę ich 
wyliczeń przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2010 r. zamiast z IV kwartału 2009 r. 

W okresie od stycznia do lipca 2011 r. nadpłata, jakiej dokonano w przypadku 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosiła 1 051,54 zł brutto (844,90 netto),  
w przypadku pozostałych dwóch członków Rady Nadzorczej wynosiła po 841,26 zł brutto 
(674,52 zł netto), a w przypadku Prezesa Spółki 5 993,75 zł brutto (4 722,66 netto).  

W związku z wpływem do Spółki pisma Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 12 sierpnia  
2011 r. informującego o zmianie ustawy kominowej, dokonano korekty wynagrodzeń do 
wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, poprzez potrącenie dokonanej 
nadpłaty z wynagrodzeń w okresie od września do grudnia 2011 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 242-268) 

2. Wypłacane Prezesowi Spółki w latach 2011-2013 nagrody roczne każdorazowo 
przekraczały trzykrotność jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody, czym naruszono art. 10 ust. 7 ustawy kominowej, 
a także przekraczały wysokość ustaloną uchwałami Walnego Zgromadzenia 
określającymi ich wysokość jako odpowiednio: 2,75, 2,5 i 2,5-krotność miesięcznego 
wynagrodzenia. 

W ww. okresie wypłacone nagrody przekraczały dopuszczalny próg określony w art. 10 ust. 
7 ww. ustawy kominowej. Wypłacone nagrody roczne przekraczały także prawidłowo 
obliczoną wysokość tych nagród przyznanych przez Walne Zgromadzenie jako krotność 
miesięcznego wynagrodzenia odpowiednio o: 9 315,93 zł, 13 272,18 zł i 13 010,41 zł,  
tj. łącznie o 35 598,52 zł. 

Przyczyną powyższego było przyjęcie za podstawę wysokości nagrody rocznej, 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Spółki, liczonego z uwzględnieniem 
nagrody rocznej wypłaconej mu w roku poprzednim.  

Tymczasem uchwały Walnego Zgromadzenia określające wysokość nagrody rocznej 
brzmiały następująco:  
- w 2011 r. (nagroda za 2010 r.): „Walne Zgromadzenie przyznaje Panu H. Małyszowi – 
Prezesowi Zarządu nagrodę roczną w wysokości 2,75-krotności miesięcznego 
wynagrodzenia”,  
- a w 2012 i 2013 r. (nagrody za 2011 i 2012 r.): „Walne Zgromadzenie przyznaje Panu 
H. Małyszowi – Prezesowi Zarządu nagrodę roczną w wysokości 2,5-krotności 
miesięcznego wynagrodzenia”. 

                                                      
93 Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2013 r. 
94 Uchwała Zarządu Miasta z dnia 6 czerwca 2001 r. 
95 Wynagrodzenie wypłacone w okresie od lutego do sierpnia 2011 r. dotyczyło wynagrodzenia za okres od 
stycznia do lipca 2011 r. 
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Zdaniem NIK, taki sposób liczenia był niedopuszczalny, gdyż uchwały Walnego 
Zgromadzenia nie odnosiły się do „przeciętnego” wynagrodzenia. Ponadto w art. 10. ust. 1 
ustawy kominowej pojęcie „trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  
w roku poprzedzającym przyznanie nagrody” odnosi się do jej maksymalnej wysokości, 
uwzględniającej pojęcie wynagrodzenia miesięcznego ustalonego w art. 8 tej ustawy. 
Należy także zauważyć, że uwzględnienie w przeciętnym wynagrodzeniu Prezesa nagrody 
rocznej przyznanej w roku poprzednim oznaczałoby, że na podstawę wysokości nagrody za 
dany rok wpływ miałaby dodatkowo wysokość nagrody uznaniowej przyznanej za inny rok.  

 (dowód: akta kontroli str. 121-134, 146-149, 161-163, 186-188, 217-218, 242-253, 419-423) 

3. Prezesowi Spółki opłacano składki na Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
co było niezgodne z art. 5 ust. 1 i 2 w zw. z 11 ust. 1 i 3 ustawy kominowej oraz z § 2 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych. W okresie 
2011-2013 opłacono ww. składkę odpowiednio w wysokości: 466 zł, 466 zł i 486 zł. 

Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych z upoważnienia Prezesa Spółki oraz Dyrektor 
ds. Finansowych - Główny Księgowy, wyjaśniając podstawy opłacania ww. składek przez 
Spółkę stwierdzili, że posiadane przez Prezesa Zarządu uprawnienia były zaliczane do 
potencjału kadrowego Spółki wymaganego przy ubieganiu się o zamówienia na roboty 
budowlane. Wyjaśnili ponadto, m.in. że „Ponieważ te uprawnienia budowlane są 
wykorzystywane przez spółkę, ciężar opłacenia składki spółka przejęła na siebie.” 

W ocenie NIK, opłacone składki, nie należały do kategorii świadczeń wskazanych  
w obowiązujących Prezesa przepisach o wynagradzaniu i jako takie nie mogły zostać 
przyznane oraz nie zostały przyznane przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Rady Nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 238-253, 389-398, 419-423, 1379) 

4. Spółka opłacała Prezesowi Zarządu składki na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
którym objęty był również członek jego rodziny, czym naruszono art. 5 ust. 2 ustawy 
kominowej, bowiem dodatkowe świadczenie, swym zakresem mogło obejmować tylko 
Prezesa Spółki. W 2012 r. suma miesięcznych składek wyniosła 5 168,02 zł, a w 2013 r. 
wyniosła ona 2 888,44 zł. 

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 1 września 2011 r. pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie 
tego ubezpieczenia dla pracowników Spółki i wyraziła zgodę na objecie tym 
ubezpieczeniem Prezesa Spółki. Uchwałę podjęto po zapoznaniu się z ofertą 
ubezpieczenia, która zawierała różne jego warianty w tym m.in. Pakiety, które swym 
zakresem obejmowały nie tylko samego ubezpieczonego ale też członków jego rodziny. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki zapytany o wyrażenie zgody na objęcie 
dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym Prezesa, z której to oferty przedstawionej Radzie 
Nadzorczej, wynikało, że możliwe jest również korzystanie z ubezpieczenia przez członków 
rodzin osób ubezpieczających zeznał, że nie pamięta dlaczego taką zgodę wyrażono. 

(dowód: akta kontroli str. 164-167, 242-252, 280-366, 378-382) 

5. W umowach o pracę Prezesa Zarządu z dnia 1 lipca 2008 r. i 21 maja 2013 r. zawarto 
zapis, że w przypadku rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu na jaki 
została zawarta, przyznaje się odprawę w wysokości sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia. Był on niezgodny z art. 12 ustawy kominowej, zgodnie z którym 
odprawa nie może przekraczać trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego. Zapytany  
o przyczyny zawarcia takich zapisów Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził,  
że „Odprawa w tej wysokości zapewniała lojalność pracownika wobec firmy”. 

(dowód: akta kontroli str. 238-241, 378-382) 

6. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i członkowi Rady Nadzorczej wypłacano 
comiesięczne pełne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji, mimo iż pierwsza z tych 
osób nie była obecna na czterech posiedzeniach96, a druga na jednym97 i osoby te nie 

                                                      
96 Nieobecność na posiedzeniu w dniu 16 lutego i 25 października 2012 r. i 25 czerwca i 5 listopada 2013 r. 
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usprawiedliwiły swojej nieobecności, czym naruszono § 5 pkt 6 Regulaminu Rady 
Nadzorczej98, zgodnie z którym byli oni obowiązani do usprawiedliwienia swojej 
nieobecności na posiedzeniu, aby zachować prawo do wynagrodzenia. 

Dyrektor ds. Finansowych - Główny Księgowy wyjaśniła, że wynagrodzenia członkom Rady 
Nadzorczej wypłacane są po zakończeniu każdego miesiąca, bez uwzględniania ich 
obecności na posiedzeniu Rady. Wyjaśniła ponadto, że „Służbom finansowo-księgowym nie 
przekazano dyspozycji o konieczności dokonania jakiejkolwiek korekty wynagrodzenia 
członkom Rady Nadzorczej w związku z ich nieobecnościami na posiedzeniach”. 

(dowód: akta kontroli str. 114-118, 233-234, 242-253, 372, 378-379, 419-423) 

NIK zwraca uwagę, że Rada Nadzorcza nie zawarła aneksu do umowy o pracę z Prezesem 
Spółki, mimo iż Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2010 r. zmieniło wysokość 
wynagrodzenia Prezesa z 5 do 5,7-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,  
w związku z czym w okresie od stycznia 2011 do maja 2013 r. Prezesowi Spółki wypłacano 
miesięczne wynagrodzenie w wysokości innej niż wynikającej z obowiązującej w ww. 
okresie umowy o pracę. Dopiero umowa zawarta w dniu 21 maja 2013 r. ujmowała 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5,7 krotności. Dyrektor ds. Finansowych - Główny 
Księgowy wyjaśniła, że podstawą wypłat była uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia  
26 kwietnia 2010 r., na podstawie której ustalono wynagrodzenie Prezesa oraz która to 
uchwała została przekazana komórce kadrowej i była w aktach osobowych Prezesa Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 235-241, 378-382, 419-423) 

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

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

W okresie objętym kontrolą Prezes Zarządu składał Prezydentowi Gliwic oświadczenia 
majątkowe zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Oświadczenia były składane co roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, wg stanu na 
31 grudnia roku poprzedniego, tj. w terminie przewidzianym w art. 24h ust. 5 ww. ustawy. 
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. zostało złożone 26 kwietnia 2012 r. natomiast za 2012 
r. – 26 kwietnia 2013 r. Oświadczenia złożono na wzorach określonych w załączniku Nr 2 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określania 
wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, 
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby 
zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby 
wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta99. Zakres przedmiotowy przekazanych  
w nich informacji był zgodny z art. 24h ust. 1 i 2 ww. ustawy. Złożone oświadczenia zostały 
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej100 Urzędu Miasta Gliwice odpowiednio  
14 maja 2012 r. i 29 maja 2013 r.  

(dowód akta kontroli str. 653-662) 

W okresie 2011-2013 zarówno Prezes Zarządu jak i członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie 
byli osobami pełniącymi funkcje publiczne, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy 
antykorupcyjnej zobowiązanymi do zgłaszania informacji do Rejestru Korzyści.  

(dowód akta kontroli str. 663) 

Od 6 grudnia 2012 r Spółka udostępniała niektóre informacje publiczne poprzez własną 
stronę www, z której wydzielono stronę podmiotową BIP poprzez umieszczenie linku z logo 
BIP. Link ten umożliwiał dostęp do „Menu podmiotowego”, pod którym wyświetlały się tytuły 
zakładek: „Status prawny”, „Podstawowe dane”, „Przedmiot działalności”, „Władze”, „Dane 

                                                                                                                                       
97 Nieobecność na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 r. 
98 Zatwierdzony w dniu 9 września 2008 r. przez Walne Zgromadzenie spółki. 
99 Dz. U. Nr 34, poz. 282. 
100 Zwanym dalej „BIP”.  
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publiczne” oraz do „Menu przedmiotowego”, pod którym widniały zakładki: „Ogłoszenia-
nabory, przetargi”, „Zasady dostępu do informacji publicznych”, „Oświadczenia majątkowe”, 
„Redakcja”. Dane zamieszczone w BIP Spółki obejmowały m.in. informacje o: formie 
prawnej spółki, przedmiocie działalności, organach i osobach sprawujących w nich funkcje 
i ich kompetencjach. Dodatkowo na stronach BIP udostępniono: Statut Spółki  
(w zakładce Status prawny), informacje o planowanym połączeniu spółek PRUiM Mosty  
sp. z o.o. i PRUiM Bet sp. z o.o. oraz o ich połączeniu (Ogłoszenia-nabory, przetargi) oraz 
oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu za poszczególne lata okresu 2007-2012 
(Oświadczenia majątkowe). 

(dowód akta kontroli str. 664-700) 

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

1. Nie utworzono własnej strony BIP od dnia powołania Spółki, tj. od 1 lipca 2008 r. do 5 
grudnia 2012 r. stosownie do wymogu określonego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

2. Nie przekazano ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji niezbędnych 
do zamieszczenia na stronie głównej BIP, celem możliwości połączenia z podmiotową 
stroną BIP PRUiM S.A. poprzez odnośnik, czym nie dopełniono obowiązku 
wynikającego z art. 9 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz § 12 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie BIP. 

3. Informacje przekazywane na stronie BIP nie spełniały wymogów określonych w art. 8 
ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie: oznaczenia 
informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informacje, podania danych 
określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do BIP i zabezpieczenia 
możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji. 

4. Nie zamieszczono informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f), pkt 4 lit. a) tiret 
drugie, pkt 5 lit. d), e) i g) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, tj. informacji o: majątku, którym Spółka dysponuje, dokumentacji przebiegu  
i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją 
przeprowadzających, majątku pochodzącym z zadysponowania majątkiem oraz o jego 
pożytkach i obciążeniach, dochodach i stratach oraz o dysponowaniu tymi dochodami  
i sposobie pokrywania strat oraz o pomocy publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 664-700) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że „(...) zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej, PRUiM S.A. jako spółka prawa handlowego nie 
dysponująca ani pieniędzmi publicznymi, ani majątkiem publicznym i nie wykonująca zadań 
publicznych, nie jest objęta zapisem tej ustawy. Pomimo tego, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom społecznym wynikającym z posiadania akcji tej Spółki przez samorząd 
gminny, od 6.12.2012 r. na stronie własnej BIP Spółka zamieściła podstawowe informacje 
nt. przedsiębiorstwa z podaniem ścieżki dostępu do pozostałych informacji po wskazaniu 
interesu prawnego w ich pozyskaniu”.  

(dowód akta kontroli str. 705-708) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska, bowiem stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy  
o dostępie do informacji publicznej, obowiązek udostępniania informacji publicznych w BIP 
dotyczy, m.in. podmiotów reprezentujących osoby prawne samorządu terytorialnego. 
Informacje publiczne podlegające udostępnieniu w BIP określa art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. 
a) tiret drugi, lit. c) i d) i pkt 5, w związku z art. 8 ust. 3 ww. ustawy. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
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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 Kontroli101, wnosi o: 

1. Niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia działalności 
Spółki do stanu zgodnego z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą  
o gospodarce komunalnej oraz określenie terminu realizacji tych działań. 

2. Udzielanie przez Spółkę zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zweryfikowanie zasadności ekonomicznej dalszego zaangażowania 
kapitałowego PRUiM S.A. w PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

4. Podjęcie działań w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, 
udziału PRUiM S.A. w spółkach, które obecnie prowadzą działalność 
gospodarczą bez zachowania ograniczeń prowadzenia tej działalności przez 
gminę, określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie  
o gospodarce komunalnej. 

5. Przestrzeganie zasady uzyskiwania zgód Walnego Zgromadzenia  
w sytuacjach wymaganych w umowie Spółki. 

6. Weryfikowanie posiadania zdanego egzaminu dla Kandydatów na Członków 
Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa w trybie przewidzianym  
w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, przez kandydatów na członków 
rady nadzorczej spółki zależnej. 

7. Podjęcie działań organizacyjnych w celu zwiększenia nadzoru nad spółką 
zależną PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

8. Podjęcie działań w celu zwrotu kwoty 35 598,52 zł, stanowiącej różnicę 
pomiędzy wypłaconymi Prezesowi Spółki nagrodami rocznymi w latach  
2011-2013 a wysokością prawidłowo naliczonych nagród. 

9. Podjęcie działań w celu zwrotu przez Prezesa Spółki nienależnie opłaconych 
składek na rzecz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego członka jego rodziny. 

10. Podjęcie działań w celu dostosowania umowy o pracę Prezesa Spółki  
z wymogiem określonym w art. 12 ustawy kominowej. 

11. Wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz podjęcie działań w celu 
zwrotu wypłaconego wynagrodzenia przez członków, którzy nie 
usprawiedliwili swojej nieobecności, stosownie do postanowień Regulaminu 
Rady. 

12. Uzupełnienie strony podmiotowej BIP o brakujące informacje wymagane 
ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

13. Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji 
niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, celem możliwości 
połączenia z podmiotową stroną BIP PRUiM S.A. 

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 

                                                      
101 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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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 30 czerwca 2014 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
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