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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 kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 89042 z dnia 4 lutego 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Mieczysław Handzel, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 89036 
z dnia 28 stycznia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

PRUiM-Mosty sp. z o.o.1, ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Sanecznik, Prezes Zarządu2. 

(dowód: akta kontroli str. 185, 195, 203-204, 1430-1431, 1434) 

 

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 komunalnej,5 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; 

- wypłacanie w okresie od maja do sierpnia 2011 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. wynagrodzeń z naruszeniem art. 29b ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi7, poprzez 
przyjęcie niewłaściwej podstawy wyliczeń, przy czym w tym samym roku skorygowano 
wynagrodzenia do prawidłowej wysokości oraz dokonano zwrotu nadpłaconej kwoty; 

                                                      
1 Zwane dalej: „PRUiM-Mosty sp. z o.o.” lub „Spółką”. 
2 Pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 30 lipca 2013 r. Wcześniej Prezesem Spółki od dnia 10 grudnia 2010 r. do 
dnia 29 lipca 2013 r. był Pan Waldemar Macyszyn. Pan Marek Sanecznik w okresie od 22 stycznia 2010 r. do 2 stycznia  
2014 r. pełnił także funkcję Prezesa Zarządu PRUiM-Bet sp. z o.o., która z dniem 2 stycznia 2014 r. została przejęta przez 
spółkę PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
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”. 
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm., zwanej dalej ustawą „kominową” 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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- naliczanie i wypłacanie Prezesowi Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o. od 30 lipca 2013 r. 
wynagrodzenia bez decyzji Zgromadzenia Wspólników o jego przyznaniu, co naruszało  
art. 6 ust. 2 ustawy kominowej; 

- wypłacanie dodatku stażowego członkom Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o. bez decyzji  
o jego przyznaniu Prezesowi Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników, a Wiceprezesowi 
Zarządu przez Radę Nadzorczą, co w przypadku Prezesa było niezgodne z art. 6 ust. 2 
ustawy kominowej, natomiast w przypadku Wiceprezesa z § 20 umowy Spółki; 

- wypłacenie w 2011 r. Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi PRUiM-Mosty sp. z o.o. bonu 
świątecznego, a w latach 2011-2013 opłacanie Wiceprezesowi Zarządu składek 
członkowskich Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co było niezgodne z art. 5 
ust. 1 i 2 w związku z 11 ust. 1 i 3 ustawy kominowej oraz z § 2 i 3 rozporządzenia  
w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych; 

- wypłacanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. od sierpnia 
2010 r. do sierpnia 2011 r. włącznie, wynagrodzenia miesięcznego przekraczającego 
maksymalną wysokość wynagrodzenia określoną w art. 8 pkt 8 ustawy kominowej,  
z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 29b tej ustawy, przy czym nienależnie 
wypłacone środki zostały zwrócone w trakcie kontroli NIK; 

- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. od lutego do sierpnia 2011 r. 
wynagrodzenia miesięcznego w wysokości niezgodnej z ograniczeniem wynikającym 
z art. 29b ust. 2 ustawy kominowej, przy czym we wrześniu 2011 r. dokonano korekt 
wynagrodzeń do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów oraz zwrotu 
nadpłaconych środków; 

- opłacanie w 2013 r. Prezesowi Zarządu PRUiM-Bet sp. z o.o. składki na dodatkowe usługi 
opieki medycznej, którymi objęci byli również członkowie jego rodziny, czym naruszono  
art. 5 ust. 2 ustawy kominowej; 

- nieudostępnianie przez spółkę PRUiM-Mosty sp. z o.o. wymaganych informacji  
w Biuletynie Informacji Publicznej, pomimo obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 2,  
w związku z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej8. 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę na niekorzystną sytuację finansową PRUiM-Mosty  
sp. z o.o., jak również przejętej spółki PRUiM-Bet sp. z o.o., a w szczególności jej 
pogorszenie w 2013 r., na co wskazują, m.in. wysokie wartości wskaźnika ogólnego 
zadłużenia, świadczące o ryzyku utraty przez spółki zdolności do obsługi zadłużenia,  
a także ujemne wartości netto ww. spółek na koniec 2013 r. (określone formułą Wilcoxa).  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przedmiot, zakres i efekty działalności 

1.1. PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
Spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. została zawiązana 10 grudnia 2010 r.9, z inicjatywy Prezesa 
Spółki PRUiM S.A, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia PRUiM S.A. wyrażonej  
w uchwale z dnia 31 sierpnia 2010 r.10 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. 197-204) 

Przedmiot działalności Spółki w momencie jej utworzenia obejmował 18 pozycji: 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 

                                                      
8 Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.  1198 ze zm., zwanej dalej ustawą „o dostępie do informacji publicznej”. 
9 Akt założycielski – akt notarialny Rep. A nr 10225/2010. 
10 Akt notarialny Rep. A nr 4325/2010. 

Opis stanu 
faktycznego 
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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. 197-204, 323-327) 

W dniu 30 lipca 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
podjęło uchwałę11 o zmianie Statutu Spółki dotyczące przedmiotu prowadzenia działalności, 
rozszerzając go o nowych 18 pozycji12: 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. 288-292) 

W latach 2011, 2012 i 2013 przychody ogółem PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyniosły 
odpowiednio: 11 760,2 tys. zł, 20 341,6 tys. zł i 12 663,7 tys. zł.  

Spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. uzyskiwała całość przychodów z robót związanych  
z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)13. Zleceniodawcą była głównie spółka PRUiM S.A. 
(około 55% przychodów w 2011 r., 78% w 2012 r. i 74 % w 2013 r.). Wśród pozostałych 
zleceniodawców znajdowała się, m.in. jednostka organizacyjna Gminy Gliwice – Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach (ok. 6 % przychodów w 2012 r.). 

Zadania realizowane przez PRUiM-Mosty sp. z o.o., których zleceniodawcą był PRUiM S.A.,  
a jako inwestor występowała Gmina Gliwice lub jej jednostki: 

- w 2011 r. obejmowały prace o łącznej wartości 3 545,3 tys. zł, stanowiące ok. 56% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, m.in.: remonty bieżące na terenie 
miasta Gliwice (1 205, 1 tys. zł), budowę wiaduktu w ciągu ul. Jagodowej w Gliwicach, 
(792,7 tys. zł), przebudowę mostu na ul. Staromiejskiej w Gliwicach (649,8 tys. zł); 

- w 2012 r. obejmowały prace o łącznej wartości 2 195,2 tys. zł, stanowiące ok. 16% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, w ramach których wykonano remonty 

                                                      
11 Rep. A. nr 5274/2013. 
12 W większości odpowiadających przedmiotowi działalności ujętemu w umowie spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. 
13 Z czego część stanowiły przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – refaktury materiałów i towarów dla 
podwykonawców robót związanych z budową mostów i tuneli. 
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bieżące na terenie miasta Gliwice (1 392,8 tys. zł) oraz przebudowę wiaduktu DK 88 na 
ul. Szymanowskiego (802,4 tys. zł); 

- w 2013 r. obejmowały prace o łącznej wartości 1 124,4 tys. zł, stanowiące ok. 14% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, m.in. remonty bieżące na terenie 
miasta Gliwice (705,8 tys. zł) oraz przebudowę wiaduktu DK 88 na ul. Szymanowskiego 
(418,6 tys. zł). 

Łącznie w latach 2011-2013 ok. 17% przychodów PRUiM-Mosty sp. z o.o. pochodziło ze 
zleceń bezpośrednich lub pośrednich (poprzez PRUiM S.A.) dotyczących Gminy Gliwice lub 
jej jednostki organizacyjnej. 

Zadania realizowane przez PRUiM-Mosty sp. z o.o., których zleceniodawcą był PRUiM S.A.,  
a jako inwestor występowały jednostki niepowiązane z Gminą Gliwice: 

- w 2011 r. obejmowały prace o łącznej wartości 2 817,4 tys. zł stanowiące ok. 44% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, m.in.: przebudowę ul. Żywieckiej  
w Bielsku-Białej (1 074,1 tys. zł), budowę przepustów na obwodnicy Grębowa  
(853,9 tys. zł), przepusty w gminie Wilkowice (628,0 tys. zł); 

- w 2012 r. obejmowały prace o łącznej wartości 11 734,5 tys. zł stanowiące ok. 84% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, w ramach których wykonano:  
budowę obiektu W1 obwodnicy Końskich (10 326,7 tys. zł), budowę obiektu M1 
obwodnicy Końskich (1 390,2 tys. zł), przebudowę mostu w Kłomnicach (1 118,7 tys. zł), 
przebudowę ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej (578,5 tys. zł); 

- w 2013 r. obejmowały prace o łącznej wartości 6 735,0 tys. zł stanowiące ok. 86% 
zleceń udzielonych przez PRUiM S.A. w tym roku, m.in.: budowę obiektu W1 obwodnicy 
Końskich (4 393,4 tys. zł), budowę obiektu M1 obwodnicy Końskich (1 074,6 tys. zł), 
ekrany akustyczne na obwodnicy Końskich (737,3 tys. zł), rozbudowę oczyszczalni wód 
deszczowych w Końskich (521,7 tys. zł). 

Według Sprawozdań Zarządu z działalności PRUiM-Mosty sp. z o.o. kolejne lata okresu 
2011-2013 obszar działania spółki w 2011 r. obejmował województwa: śląskie, dolnośląskie, 
podkarpackie, wielkopolskie i lubelskie, w 2012 r. obejmował województwa: śląskie, 
dolnośląskie, świętokrzyskie i lubelskie, a w 2013 r. województwa: śląskie, świętokrzyskie  
i dolnośląskie. Łącznie w latach 2011-2013 ok. 48% przychodów PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
pozyskano z robót budowlanych realizowanych poza obszarem Gminy Gliwice. 

(dowód: akta kontroli str. 346-349,361-363,377-379,404,437,506,536-540,574-575) 

W okresie objętym kontrolą wyniki finansowe netto PRUiM-Mosty sp. z o.o. w pierwszych 
dwóch latach były dodatnie, tj. w 2011 r.14 wynosiły 128,1 tys. zł, a w 2012 r. 178,9 tys. zł, 
natomiast w 2013 r. wynik ten był ujemny i wyniósł (-)516,8 tys. zł. 

Podobnie kształtowały się wyniki ze sprzedaży - w 2011 i 2012 r. spółka odnotowała zysk  
w wysokości odpowiednio: 143,1 tys. zł i 583,9 tys. zł, natomiast w 2013 r. spółka poniosła 
stratę w wysokości (-) 875,1 tys. zł. 

Spadek przychodów oraz ujemny wynik finansowy w 2013 r. Prezes Spółki wyjaśnił 
kryzysem w branży budownictwa drogowego, niższą wartością pozyskanych kontraktów 
oraz ich niższą rentownością. 

W latach 2011-2013 wartości wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych spółki 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. kształtowały się następująco: 
- wskaźnik bieżącej płynności odpowiednio: 1,10; 1,12; i 0,93; 
- wskaźnik szybkiej płynności odpowiednio: 0,79; 0,75 i 0,67; 
- wskaźnik rentowności netto sprzedaży odpowiednio: 1,09%; 0,88% i (-) 4,46%; 
- wskaźnik rentowności kapitału własnego: 20,4%; 22,3% i (-)180,9%; 
- wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: 118,4; 75,4 i 26,4%; 
- wskaźnik ogólnego zadłużenia odpowiednio: 0,80; 0,85 i 0,94. 

                                                      
14 Sprawozdanie finansowe za 2011 r. obejmowało okres: 10 lutego 2011 r. – 31 grudnia 2011 r. 
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Stan PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyrażony formułą Wilcoxa, określającą wartość likwidacyjną 
przedsiębiorstwa w sytuacji wymuszonej sprzedaży spowodowanej bankructwem15, 
wskazuje na ujemne wartości netto spółki od pierwszego roku jej funkcjonowania, przy czym 
wartości te pogłębiają się na koniec kolejnych lat: (-)417,9 tys. zł (2011 r.), (-)568,8 tys. zł 
(2012 r.), (-)934,0 tys. zł (2013 r.). 

Biegły rewident 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 połączeniu16 nie uległa poprawie. Wskazane jest podjęcie decyzji dotyczących 
dofinansowania działalności Spółki.” 

(dowód: akta kontroli str. 392-527, 565-566, 575, 774, 1623-1627) 

Łączna wartość aktywów Spółki wynosiła w latach 2011-2013 odpowiednio: 3 150,5 tys. zł, 
5 427,2 tys. zł i 4 603,7 tys. zł. Spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. od dnia utworzenia oraz  
w latach 2011-2013 nie była dokapitalizowywana. Stan zatrudnienia w Spółce, na dzień  
31 grudnia każdego roku objętego kontrolą, wynosił odpowiednio: 37, 37 i 29 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 774) 

Z dniem 2 stycznia 2014 r. PRUiM-Mosty sp. z o.o. (spółka przejmująca) połączyła się  
z PRUiM-Bet sp. z o.o. (spółka przejmowana). W okresie poprzedzającym, w dniu  
20 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników tych spółek podjęło 
stosowne uchwały17 o ich połączeniu. Kapitał zakładowy połączonych spółek wynosił 
1 059 000,00 zł i w całości został objęty przez PRUiM S.A. 

Jak wyjaśnił obecny Prezes spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o. i Prezes przejętej spółki PRUiM-
Bet sp. z o.o. - Pan Marek Sanecznik: „Połączenie spółek nastąpiło z inicjatywy właściciela - 
spółki PRUiM S.A. Ja jako Prezes spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. nie wnioskowałem o to. 
Zdecydowały o tym przesłanki i ekonomiczne i rynkowe, ponieważ profil działalności tych 
spółek się uzupełniał, więc właścicielowi wydawało się zasadne połączenie tych spółek, 
żeby zmniejszyć koszty działalności tych spółek, a poprzez ich połączenie mogliśmy je 
zmniejszyć. Spółki zależne od PRUiM S.A. miały w istocie zabezpieczać spółkę matkę  
w dostawę betonu oraz podwykonawstwa budowy mostów przy dużych inwestycjach 
pozyskanych przez PRUiM S.A. Jeżeli były wolne moce przerobowe spółek zależnych, to 
spółki te również funkcjonowały samodzielnie, czyli spółka Bet poprzez sprzedaż betonu 
innym podmiotom, a spółka Mosty poprzez pozyskiwanie samodzielnie kontraktów stricte 
mostowych. Taka grupa stanowiła pewną całość i PRUiM S.A. poprzez spółki zależne mógł 
się uniezależnić od podwykonawców, na których nie miał wpływu.” 

 (dowód: akta kontroli str.  235-259, 293-317, 328-334, 565-566) 

1.2. PRUiM-Bet sp. z o.o. 
Przejęta przez PRUiM-Mosty sp. z o.o. - spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. została zawiązana  
w dniu 22 stycznia 2010 r.18 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. 189-196) 

Przedmiot działalności spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. w momencie jej utworzenia oraz  
w okresie objętym kontrolą obejmował 24 pozycje: 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); 

                                                      
15 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. 
16 Ze spółką PRUiM-Bet sp. z o.o. – przyp. Kontrolera. 
17 Rep. A. nr 8229/2013 i Rep. A. nr 8233/2013. 
18 Akt założycielski – akt notarialny Rep. A nr 572/2010. 
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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 indzie 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. 182-196) 

Przychody ogółem spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. wyniosły w latach 2011-2013 odpowiednio: 
3 714,6 tys. zł, 9 175,3 tys. zł i 11 147,4 tys. zł.  

Spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. w ww. okresie uzyskiwała przychody z: produkcji masy 
betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z) – 54% przychodów oraz z transportu drogowego 
towarów (PKD 49.41.Z) – 46% przychodów z działalności. 

W przychodach ze sprzedaży spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. w latach 2011-2013 udział 
PRUiM S.A. wynosił odpowiednio ok.: 8%, 53% i 53%, a udział PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
wynosił odpowiednio ok.: 7%, 6% i 11%. Pozostałymi kontrahentami PRUiM-Bet sp. z o.o. 
były głównie prywatne podmioty gospodarcze. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 38, 63, 574) 

W latach 2010-2013 wyniki finansowe netto PRUiM-Bet sp. z o.o. kształtowały się 
odpowiednio: (-)360,2 tys. zł, (-)353,8 tys. zł, 10,4 tys. zł i (-)60,4 tys. zł. Natomiast wyniki ze 
sprzedaży wyniosły odpowiednio: (-)423,7 tys. zł, (-)534,2 tys. zł, 3,6 tys. zł i 55,5 tys. zł. 

Ujemny wynik finansowy w 2011 i 2013 r. Prezes Spółki wyjaśnił spadkiem cen betonu, przy 
relatywnie niewielkim spadku cen zakupu kruszyw i cementu do jego produkcji oraz 
wzrostem konkurencji poprzez wejście na rynek produkcji betonu samych producentów 
cementu. Ponadto podał, m.in. że przyczyną straty w 2013 r. była zmiana przepisów 
podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych19. 

W latach 2010-2013 wartości wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych spółki 
PRUiM-Bet sp. z o.o. kształtowały się następująco: 
-  wskaźnik bieżącej płynności odpowiednio: 4,03; 0,93; 1,03 i 0,96; 
-  wskaźnik szybkiej płynności odpowiednio: 3,75; 0,78; 0,97 i 0,93; 
-  wskaźnik rentowności netto sprzedaży: (-) 65,42%; (-)9,83%; 0,11% i (-)0,54%; 
-  wskaźnik rentowności kapitału własnego: (-)56,3%; (-)45,0%; 1,3% i (-)13,4%; 
-  wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym: 101,7%; 88,3%; 106,3%  

i 82,0%; 
-  wskaźnik ogólnego zadłużenia odpowiednio: 0,55; 0,65; 0,65 i 0,85. 

(dowód: akta kontroli str. 77-181, 565-566, 574, 775, 1618-1622) 

Stan PRUiM-Bet sp. z o.o. wyrażony przywołaną wcześniej formułą Wilcoxa, wskazuje na 
niekorzystną tendencję zmian wartości likwidacyjnej tej spółki na koniec kolejnych lat od 
momentu jej utworzenia: 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 roszczeń wierzycieli. 
                                                      
19 Dotyczy art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 
ze zm.). Prezes wyjaśnił, m.in. że przeterminowane zobowiązania po upływie terminu płatności powyżej 30 dni, które spółka 
regulowała z opóźnieniem uniemożliwiły zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. 
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Łączna wartość aktywów PRUiM-Bet sp. z o.o. wynosiła w latach 2011-2013 odpowiednio: 
2 274,5 tys. zł, 2 255,1 tys. zł i 3 056,3 tys. zł. Spółka ta była dokapitalizowywana przez 
PRUiM S.A. dwukrotnie20 – w 2010 r. kwotą 500 tys. zł oraz w 2011 r. również kwotą  
500 tys. zł. Stan zatrudnienia w spółce PRUiM-Bet sp. z o.o. na dzień 31 grudnia każdego 
roku wynosił 9 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 90, 159, 775) 

Przedmiot faktycznie prowadzonej działalności przez spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o. oraz 
PRUiM-Bet sp. z o.o. mieścił się w przedmiotach określonych w ich Statutach. 

(dowód: akta kontroli str. 206-317, 574-575) 

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

1. Spółka PRUiM-Mosty prowadziła działalność gospodarczą z naruszeniem dyspozycji  
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. 

PRUiM-Mosty sp. z o.o. utworzyła PRUiM S.A., która z kolei 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. Powstanie spółki PRUiM S.A. poprzedziła uchwała Rady 
Miejskiej w Gliwicach21, którą postanowiono zlikwidować jednostkę budżetową Gminy 
Gliwice – Zarząd Ulic i Mostów w Gliwicach i utworzyć jednoosobową spółkę Gminy  
pod nazwą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka 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, ani ze zmianą 
podstawowego przedmiotu jej działalności.  

Zdaniem NIK, geneza spółki PRUiM S.A., jako założyciela PRUiM-Mosty sp. z o.o., 
dokumentacja związana z procesem zawiązywania spółki PRUiM-Mosty sp. z o.o. 22, w tym 
ustalony umową Spółki przedmiot jej działania, a także obowiązujący stan prawny, 
świadczą, iż PRUiM-Mosty sp. z o.o. powołano w celu realizacji zadań własnych gminy  
i zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.  

Wykonywana przez PRUiM-Mosty sp. o.o. działalność, ustalona w umowie Spółki23, 
wprawdzie w kategoriach przedmiotowych w większości odpowiadała zadaniom własnym 
gminy, jednak blisko połowa uzyskiwanych przychodów pochodziła z robót prowadzonych 
poza obszarem Gminy Gliwice. Zadania polegające na robotach budowlanych 
prowadzonych na obszarze innych gmin i województw, niewątpliwie nie służyły realizacji 
zadań własnych macierzystej Gminy Gliwice oraz nie zaspokajały zbiorowych potrzeb  
tej wspólnoty samorządowej. Należy 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”, czego z uwagi na art. 6 ust. 1 tej ustawy nie można interpretować jako 
spraw dotyczących dowolnych gmin położonych na obszarze kraju. 

NIK zwraca także uwagę, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina 
oraz gminna osoba prawna, a zatem i spółka zależna spółki komunalnej, 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. Jednak nawet ww. przypadki, wymienione w art. 10 ust. ustawy  

                                                      
20 Dopłaty do kapitału - zgodnie z umową spółki. 
21 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. 
22 Wniosek Prezesa Zarządu PRUiM S.A. do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na powołanie spółki PRUiM-Mosty 
sp. z o.o. nie zawierał uzasadnienia zamiaru jej zawiązania (podobnie jak przejętej później spółki PRUiM-Bet sp. z o.o.).  
W treści uzyskanej zgody Walnego oraz aktu założycielskiego Spółki nie określono podstaw prawnych jej powołania (dotyczy 
to także PRUiM-Bet sp. z o.o.). 
23 Do czasu przejęcia spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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o gospodarce komunalnej, dotyczą aktywności gospodarczej prowadzonej na obszarze 
macierzystej gminy (na rynku lokalnym), która ma się przyczyniać do zaspokajania potrzeb 
jej mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 197-204, 536-540, 776-777, 1555-1578, 1584-1616) 

Także działalność spółki PRUiM-Bet sp. z o.o. prowadzona przed jej przejęciem przez 
PRUiM-Mosty sp. z o.o., dotycząca produkcji betonu oraz transportu drogowego towarów, 
wykraczała poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej 
określonych w art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, co naruszało zakaz prowadzenia 
takiej działalności określony w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem NIK, nie można uznać działalności 
gospodarczej polegającej na produkcji betonu i transporcie drogowym towarów, za formę 
realizacji zadań mających na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty – działalność taka nie mieści się w zakresie zadań własnych gminy, zwłaszcza 
jeżeli weźmie się pod uwagę kontrahentów spółki i realizowaną przez nich działalność. 

Zdaniem NIK, spółki tworzone przez spółkę z jednoosobowym udziałem gminy powinny 
wykonywać wyłącznie działalność, polegającą na realizowaniu zadań o charakterze 
użyteczności publicznej24, należących do zakresu właściwości ich macierzystej gminy. 
Wykonywanie działalności wykraczającej poza ww. zadania przez spółkę utworzoną przez 
spółkę gminną, w praktyce umożliwiałoby prowadzenie takiej działalności przez spółkę 
tworzącą, co niewątpliwie nie było intencją ustawodawcy formułującego przywołany wyżej 
zakaz. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-76, 189-196, 574, 1584-1586) 

2. Spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. w okresie objętym kontrolą dokonując zakupu towarów, 
usług i robót budowlanych przekraczających równowartość 14 tys. euro nie stosowała 
ustawy Pzp, mimo obowiązku do jej stosowania określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej 
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 okresie 2011-2013 
wydatkowała bez stosowania obowiązujących ją przepisów ustawy Pzp kwotę co najmniej 
5 824,0 tys. zł25. 

(dowód: akta kontroli str. 629-773) 

Prezes PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyjaśnił, że „(…) Spółka nie jest bowiem podmiotem 
zobligowanym do stosowania ustawy Pzp. Stanowisko Zarządu PRUiM26 znajduje pełne 
uzasadnienie w treści postanowień Pzp, a w szczególności w treści art. 3 Pzp określającym 
zakres podmiotowy zastosowania ustawy. Zakres ten nie obejmuje takiego podmiotu jakim 
jest PRUiM. (…) PRUiM nie została utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb  
o charakterze powszechnym. Inna jest bowiem geneza jak i cel utworzenia PRUiM. Ponadto 
PRUiM nigdy nie była dysponentem środków publicznych pochodzących z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego jak również nie jest obecnie finansowa przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 561-562) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska, bowiem Gmina Gliwice poprzez jednoosobową 
spółkę Gminy PRUiM S.A., posiadała w Spółce PRUiM-Mosty sp. z o.o. 100% udziałów  
i tym samym pośrednio również sprawowała nadzór nad organem zarządzającym, a także 

                                                      
24 Poza wyjątkami wskazanymi w obowiązujących przepisach. 
25 W tym na: roboty budowlane kwotę 4 913 740,86 zł, zakup stali zbrojeniowej kwotę 369 152,53 zł, zakup betonu kwotę 
243 472,35 zł, zakup usług transportowych kwotę 149 918,55 zł, dzierżawę rusztowań kwotę 147 695,12 zł. 
26 Stosowany w wyjaśnieniach Prezesa skrót „PRUiM” oznacza spółkę PRUiM-Mosty sp. z o.o. 
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poprzez spółkę PRUiM S.A. miała prawo do powoływania składu organu nadzorczego  
i zarządzającego. 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. 

NIK zwraca uwagę, że Prezes Zarządu PRUiM S.A. odnosząc się do obszaru zadań spółki 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. przed jej połączeniem ze spółką PRUiM-Bet sp. z o.o. stwierdził, że: 
„PRUiM-Mosty sp. z o.o. wykonywała na terenie Gminy Gliwice roboty związane z zakresem 
zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym  
z dnia 8.03.1990 r. zarówno bezpośrednio jak i pośrednio jako podwykonawca PRUiM S.A., 
jednakże należy wyraźnie podkreślić, że w 100% były to zadania pozyskane w oparciu  
o ustawę o zamówienia publicznych.” Zdaniem NIK, fakt realizacji zadań zleconych przez 
Gminę w trybie Pzp, a nie np. w trybie in house, pozostaje bez wpływu na obowiązek 
stosowania ustawy Pzp przez spółkę PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

Zdaniem NIK, prowadzenie przez PRUiM-Mosty sp. z o.o. działalności gospodarczej,  
w części wykraczającej poza zadania własne Gminy Gliwice27 (podobnie jak samej PRUiM 
S.A.), także nie zmieniło statusu Spółki jako zobowiązanej do stosowania przepisów Pzp na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 3 Pzp, gdyż Spółka budując i remontując, m.in. gminne mosty  
i drogi, nadal równolegle realizowała zadania służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej Gminy Gliwice, odpowiadające zadaniom określonym  
w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, które miały charakter zaspokajania 
potrzeb o charakterze powszechnym. 

(dowód: akta kontroli str. 346-349,361-363,377-379,536-540, 1579-1586) 

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

2. Wynagrodzenie osób zasiadających w organach 
spółek 

2.1. Wynagrodzenie osób zasiadających w organach  
PRUiM-Mosty sp. z o.o. 

Określanie wysokości wynagrodzenia osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki 
PRUiM-Mosty Sp. z o.o. stanowiło kompetencję Zgromadzenia Wspólników zgodnie z § 23 
pkt 1 aktu założycielskiego Spółki28 oraz z art. 6 ust. 2 ustawy kominowej. Uchwałami 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 grudnia 2010 r. i 1 sierpnia 2011 r. określono 
obowiązujące stawki: dla Przewodniczącego Rady - na poziomie jednego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, dla 
Wiceprzewodniczącego i pozostałych Członków Rady - na poziomie odpowiednio 0,9 i 0,7 
tej stawki. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniono od 
września 2011 r. podstawę do ustalania wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej poprzez 
przyjęcie za tę podstawę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego29. 

Członkom Rady Nadzorczej powołanym na nową kadencję 30 lipca 2013 r. ustalono 
wynagrodzenie na następującym poziomie: dla Przewodniczącego Rady - jednego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS  
i 0,8-krotności tej stawki dla pozostałych Członków Rady30. W latach 2011-2013 krotność 
wynagrodzeń wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Spółki była zgodna z krotnością 

                                                      
27 Łącznie w okresie 2011-2013 ok. 48% przychodów PRUiM-Mosty sp. z o.o. pozyskano z robót budowlanych realizowanych 
poza obszarem Gminy Gliwice, m.in. na terenie innych województw. 
28 Rep. A 10225/2010. 
29 Zwanego dalej „Prezesem GUS”. 
30 Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 lipca 2013 r. 
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ustaloną w uchwałach Zgromadzenia Wspólników, a wynagrodzenia wypłacone nie 
przekroczyły progów ustalonych w art. 8 pkt 8 ustawy kominowej, z zachowaniem 
ograniczeń wynikających z art. 29 b, c i d tej ustawy, z zastrzeżeniem przedstawionym  
w dalszej części wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 202, 1277, 1295, 1298-1299, 1341, 778-784) 

Określanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki PRUiM-Mosty Sp. z o.o. należało, 
według § 20 umowy Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej, która uchwałami ustalała 
(kwotowo) miesięczne wynagrodzenia brutto Wiceprezesa Zarządu31, z zastrzeżeniem 
przedstawionym w dalszej części wystąpienia. Wynagrodzenie miesięczne brutto Prezesa 
Zarządu Spółki do 30 lipca 2013 r. ustaliło kwotowo Zgromadzenie Wspólników 28 lutego  
i 19 sierpnia 2011 r., zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 6 ust. 2 ustawy kominowej32. 
Ustalone kwoty wynagrodzeń miesięcznych członków Zarządu nie przekraczały progu 
określonego w art. 8 pkt 4 ustawy kominowej. Ponadto osobom zasiadającym w Zarządzie 
naliczano i wypłacano dodatek stażowy w wysokości od 17% do 20 % ich wynagrodzenia. 
Prawo pracowników Spółki do jego otrzymywania oraz zasady ustalania określono w § 4  
pkt 8 Regulaminu wynagradzania PRUiM-Mosty sp. z o.o.33. Wynagrodzenia miesięczne 
wypłacone członkom Zarządu Spółki w latach 2011-2013, zwiększone o dodatek stażowy, 
nie przekroczyły kwoty określonej w art. 8 pkt 4 ustawy kominowej, z zachowaniem 
ograniczeń wynikających z art. 29 b, c. i d tej ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 201,1360,1363,1382,1292,1299,778-784,803-823,982-992) 

W 2012 r. Rada Nadzorcza PRUiM-Mosty Sp. z o. o. przyznała nagrodę roczną 
Wiceprezesowi Zarządu Spółki. Jej przyznanie uzasadniono, m.in. zaangażowaniem 
Wiceprezesa w kontrakty, w których pełnił funkcję kierownika budowy (Przebudowa mostu 
nad rzeką Widzówką w ciągu drogi krajowej nr 91 w miejscowości Kłomnice i Budowa 
obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728), osobistym pełnieniem nadzoru, 
rozwiązywaniem problemów technicznych oraz uczestnictwem w Radach Budowy34. 
Wysokość wypłaconej nagrody nie przekroczyła kwoty określonej w art. 10 ust. 7 ustawy 
kominowej. 

(dowód: akta kontroli str. 781, 1414) 

W okresie objętym kontrolą osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki wypłacano 
świadczenia. W grudniu 2011 r. wypłacono Prezesowi i Wiceprezesowi bon świąteczny, 
natomiast Wiceprezesowi opłacono składkę członkowską Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w październiku 2011 r., w marcu 2012 r. i w marcu 2013 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 778-784) 

2.2. Wynagrodzenie osób zasiadających w organach  
PRUiM-Bet sp. z o.o. 

W okresie objętym kontrolą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Prezesa 
Zarządu Spółki PRUiM-Bet Sp. z o.o. została ustalona przez Zgromadzenie Udziałowców 
stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy kominowej. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Udziałowców Nr 3/03/2010 z dnia 31 marca 2010 r. ustalono wynagrodzenia osobom 
zasiadającym w Radzie Nadzorczej w wysokości: dla Przewodniczącego Rady -  
1,1-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
GUS oraz dla pozostałych członków Rady - 0,8-krotności ww. wynagrodzenia. Zagadnienie 
ustalania i wypłacania wynagrodzeń Radzie Nadzorczej przedstawiono szerzej w dalszej 
części wystąpienia. Od 1 września 2011 r., mocą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników Nr 2 z dnia 29 sierpnia 2011 r., wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełnili 
                                                      
31 Uchwały Rady Nadzorczej: nr 1 z dnia: 22 lutego 2011 r., nr 1/II/2011 z dnia 28 lutego 2011 r., nr 1 z dnia 1 września 2011 r.  
32 Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1 z dnia 28 lutego 2011 r. i Nr 3 z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
33 Uchwała Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 lutego 2011 r. Według § 4 pkt 8 Regulaminu wynagradzania: „Wysokość dodatku 
stażowego wypłacanego co miesiąc wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego za 5 lat zatrudnienia i wzrasta corocznie o 1% 
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie do 20 lat pracy”. 
34 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 22 października 2012 r. 
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swoją funkcję bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalono kwotowo,  
a jego wysokość w latach 2011-2013 nie uległa zmianie. Kwoty wynagrodzenia 
wypłaconego Prezesowi Zarządu PRUiM-Bet sp. z o.o. były zgodne z wysokościami 
ustalonymi w uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców i nie przekroczyły 
progów ustalonych w art. 8 pkt 4 ustawy kominowej, z zachowaniem ograniczeń 
wynikających z art. 29b, c i d tej ustawy.  

 (dowód: akta kontroli str. 1183, 1204, 993-998) 

W latach 2011-2013 Prezes Zarządu Spółki PRUiM-Bet Sp. z o.o. otrzymał: świadczenia 
urlopowe, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych35, natomiast w grudniu 2013 r. otrzymał, na podstawie art. 171 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy36, ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 
Ponadto Prezesowi Zarządu opłacano składkę za usługi medyczne w ramach Programu 
Specjalistycznego Plus Rodzinny37, z zastrzeżeniem przedstawionym w dalszej części 
wystąpienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 993-998, 1007-1010, 1050-1073, 1081-1086) 

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

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 
poprzez potrącenie dokonanej nadpłaty z wynagrodzenia wypłaconego w tym 
miesiącu38. 

(dowód: akta kontroli str. 778-779, 859-863) 

Główna Księgowa Spółki wyjaśniła, że: „W okresie od maja do sierpnia 2011 r. były przyjęte 
błędne wskaźniki do podstawy wyliczenia wynagrodzenia. Wynagrodzenia wyliczano  
na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogółem bez wypłat z zysku za poprzedni 
miesiąc. Przyjęcie tego wskaźnika spowodowało przekroczenie kwoty wynikającej  
z ograniczenia określonego w ustawie kominowej.” Podała również, iż przyczyną przyjęcia 
nieprawidłowego wskaźnika do obliczania wysokości wynagrodzeń była nieznajomość 
przepisów u osób dokonujących naliczeń oraz, że w przedmiotowym okresie sprawy 
wynagrodzeń prowadziło Biuro Rachunkowe.  

NIK zwraca uwagę, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 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 

                                                      
35 Dz. U z 2012 r., poz. 592, ze zm.  
36 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). 
37 Umowa opieki medycznej z dnia 1 listopada 2011 r.  
38 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.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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. 1095, 1277, 1295, 1298-1299, 1115, 1118) 

2. Od 30 lipca 2013 r. Prezesowi Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o.39 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 jest w przedmiotowym przypadku 
Zgromadzenie Wspólników. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, m.in. że podstawą wypłacania miesięcznego 
wynagrodzenia Prezesowi 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 dnia 
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 dnia 31 października  
i 31 grudnia 2013 r. oraz uchwała Nr 4 Rady z dnia 16 września 2013 r.  

Główna Księgowa Spółki wyjaśniła, że naliczanie wynagrodzeń Prezesom Spółki odbywało 
się na podstawie uchwał Rady Nadzorczej i sporządzanych na ich podstawie umów o pracę. 
Podała również, iż w § 20 umowy Spółki zapisano, że ustalenie wynagrodzenia członków 
Zarządu Spółki należało do kompetencji Rady Nadzorczej.  

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. 796, 799, 803-823, 1098, 1100, 1096, 1115, 1118) 

3. W latach 2011-2013 kolejnym Prezesom i Wiceprezesowi Zarządu40 PRUiM-Mosty  
sp. z o.o. wypłacano dodatek stażowy bez odpowiedniej decyzji organów właściwych do 
ustalenia wynagrodzenia osobom pełniącym ww. funkcje, tj. odpowiednio Zgromadzenia 
Wspólników i Rady Nadzorczej, co w przypadku Prezesa było niezgodne z art. 6 ust. 2 
ustawy kominowej, natomiast w przypadku Wiceprezesa z § 20 umowy Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 778-784, 985-986) 

Pan M. Sanecznik - Prezes Zarządu wyjaśnił, m.in. że osoby wchodzące w skład Zarządu 
Spółki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i w związku z tym otrzymywały 

                                                      
39 M.Sanecznikowi (Prezes Zarządu Spółki od 30 lipca 2013 r.). 
40  A.Kasprowi (Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od 10 grudnia 2010 r. do 17 stycznia 2014 r.). 
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dodatek stażowy na tych samych zasadach, co pozostali pracownicy. Ponadto podał:  
„W ocenie składającego wyjaśnienie przyznanie Prezesom i Wiceprezesowi Zarządu Spółki 
dodatku stażowego nie wymagało zgody właściwych organów Spółki (odpowiednio 
Zgromadzenia Wspólników bądź Rady Nadzorczej), gdyż było świadczeniem 
przewidzianym w regulaminie wynagradzania, a nie stanowiło świadczenia dodatkowego,  
o którym mowa w art. 11 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi”. 

Główna Księgowa Spółki potwierdziła w swoich wyjaśnieniach, że podstawą naliczania  
i wypłacania tego dodatku był Regulamin wynagradzania, który przyznawał to świadczenie 
wszystkim pracownikom Spółki spełniającym warunki opisane w tym dokumencie.  

NIK podziela stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w zakresie stwierdzenia, że dodatek 
stażowy nie stanowi świadczenia dodatkowego, o którym mowa w art. 11 ustawy kominowej 
i nie kwestionuje prawa pracowników Spółki do otrzymywania dodatku za wysługę lat. 
Jednak zdaniem NIK dodatek stażowy, jako dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę, 
może zostać przyznany członkom zarządu spółki jedynie przez organy uprawnione do 
ustalenia wynagrodzenia, którymi są: Zgromadzenie Wspólników, stosownie do art. 6 ust. 2 
ustawy kominowej, w przypadku Prezesa Zarządu i Rada Nadzorcza, na podstawie § 20 
umowy Spółki, w przypadku Wiceprezesa Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 796, 798-799, 982-992, 1095-1097) 

4. W 2011 r. na podstawie uchwały Zarządu wypłacono Prezesowi i Wiceprezesowi 
PRUiM-Mosty sp. z o.o. bony świąteczne w wysokości 200 zł, natomiast w latach  
2011-2013 Wiceprezesowi Zarządu opłacono składkę członkowską Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości odpowiednio: 150 zł, 443 zł i 510 zł. 
Świadczenia te nie mieściły się w kategorii świadczeń należnych Prezesowi oraz 
Wiceprezesowi, gdyż nie zostały ustalone w Regulaminie wynagradzania, zakładowym 
lub ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, ani w odrębnych przepisach oraz nie 
zostały przyznane przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Rady Nadzorczej (w przypadku Prezesa) albo Rady Nadzorczej (w przypadku 
Wiceprezesa). Zdaniem NIK, było to niezgodne z art. 5 ust. 1 i 2, w związku z art. 11  
ust. 1 i 3 ustawy kominowej oraz z § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
wykazu świadczeń dodatkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 778-784) 

Prezes Zarządu Spółki Pan M. Sanecznik wyjaśnił, m.in. że bony towarowe wypłacono 
wszystkim pracownikom Spółki na podstawie uchwały Zarządu z dnia 12 listopada 2011 r., 
a ponieważ zarówno Prezes jak i Wiceprezes Zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę, otrzymali bony towarowe w oparciu o te same zasady, co pozostali pracownicy. 
Natomiast w zakresie zasadności opłacenia Wiceprezesowi składki członkowskiej  
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podał, m.in. że: (…) „Zaświadczenie  
o przynależności do samorządu zawodowego jest dokumentem wymaganym w procedurze 
powierzania samodzielnej funkcji w budownictwie. Procedura wymaga więc przynależności 
do samorządu zawodowego i regularnego opłacania składek. Posiadane przez Pana 
Wiceprezesa Zarządu (...) uprawnienia budowlane są wliczane do potencjału kadrowego 
Spółki sprawdzanego przy ubieganiu się o zamówienia na roboty budowlane  
w postępowaniach przetargowych.” 

NIK zwraca uwagę, że obowiązujący w Spółce Regulamin wynagradzania w swych 
postanowieniach nie przewidywał wypłaty pracownikom świadczeń w postaci bonów 
świątecznych (towarowych) bądź też opłacania składek członkowskich samorządów 
zawodowych41. Ponadto należy zauważyć, że opłacanie składek członkowskich samorządu 
zawodowego nie można uznać za jedną z wymienionych w ustawie kominowej, bądź  
w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, kategorii 
świadczeń dodatkowych, bowiem nie mają one charakteru świadczeń bytowych,  
socjalnych, komunikacyjnych lub ubezpieczeń majątkowych czy osobowych. Zgodnie z § 3 

                                                      
41 Ponadto w Spółce nie utworzono Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz nie obowiązywał zakładowy lub 
ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. 
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rozporządzenia w sprawie wykazu i trybu przyznawania świadczeń dodatkowych, 
świadczenia dodatkowe członkom zarządu spółki przyznają: prezesowi - właściwy organ  
z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego 
organu nadzorczego, natomiast wiceprezesowi – organ lub osoba właściwe w sprawach 
czynności z zakresu prawa pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 795-798, 800-822, 982-991) 

5. 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.  

Podstawą naliczenia była uchwała Nr 3/03/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Udziałowców 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 zł42, które w trakcie kontroli NIK zostały zwrócone do kasy Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 993-994, 1011, 1183, 1115, 1118-1119, 1121) 

W swoich wyjaśnieniach, Główna Księgowa stwierdziła, że wskaźnik wysokości 
wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej PRUiM-Bet sp. z o.o. został określony 
w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Podała również, że została 
zatrudniona na stanowisku księgowej w spółce w lipcu 2011 r., a do końca lutego 2012 r. 
obsługę księgową i płacową tej spółki prowadziło Biuro Rachunkowe.  

Wyjaśniając przyczyny ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w wysokości przekraczającej próg ustalony w ustawie kominowej, upoważniony przez 
Prezesa Zarządu spółki 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. Należy dodać, że niezwłocznie po powzięciu wiedzy  
o nienależnej wypłacie Pan Henryk Małysz zwrócił do kasy spółki nienależnie pobrane 
wynagrodzenie (…).” 

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.  

(dowód: akta kontroli str. 1095-1097, 1118-1119, 1121, 1179, 1183, 1185) 

6. 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.  

                                                      
42 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. 
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We wrześniu 2011 r. dokonano korekt wynagrodzeń do wielkości wynikających  
z obowiązujących przepisów oraz zwrotu nadpłaconych środków43. 

(dowód: akta kontroli str. 993-994, 1003-1005, 1001, 1002) 

Główna Księgowa wyjaśniła m. in., że nie zna przyczyny nieprawidłowego naliczenia 
wynagrodzeń miesięcznych członkom Rady Nadzorczej, ponieważ rozpoczęła pracę w tej 
spółce dopiero od lipca 2011 r. Wyraziła przypuszczenie, iż wynikało to z błędnej podstawy 
przyjętej do ich wyliczeń.  

 (dowód: akta kontroli str. 1095-1097) 

7. W 2013 r. spółka PRUiM-Bet sp. z o.o. opłacała jej Prezesowi Zarządu składkę na 
dodatkowe usługi opieki medycznej, którymi objęci byli również członkowie jego rodziny, 
czym naruszono art. 5 ust. 2 ustawy kominowej, bowiem dodatkowe świadczenie, swym 
zakresem mogło obejmować tylko Prezesa Spółki. 

Zgodę na objęcie Prezesa Zarządu rozszerzonym pakietem świadczeń medycznych 
wyraziła Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 16 października 2011 r. Opłacona w okresie od 
marca do grudnia 2013 r. składka, w łącznej kwocie 4 617,38 zł, obejmowała swoim 
zakresem nie tylko Prezesa Zarządu, ale dodatkowo trzech członków rodziny i stanowiła 
przychód Prezesa, który został ujęty w informacji o uzyskanych w tym roku dochodach.  
W trakcie kontroli NIK, Prezes Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o., tj. spółki, która przejęła 
PRUiM-Bet sp. z o.o. z dniem 2 stycznia 2014 r. przekazał kontrolującym dokumenty 
potwierdzające dokonanie zwrotu składek opłaconych przez spółkę za styczeń i luty 2014 r. 
w łącznej kwocie 891,82 zł i kopię listy płac za marzec 2014 r. potwierdzającą dokonanie 
korekty wynagrodzenia z tytułu nadpłaty ww. składki w tym miesiącu.  

Wyjaśniając przyczyny wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na opłacanie świadczeń 
medycznych również dla członków rodziny Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej, stwierdził: „Możliwość korzystania z pakietu rozszerzonego mieli również inni 
pracownicy spółki, tj. kadra kierownicza. Również w Spółce PRUiM S.A. i PRUiM-Mosty  
Sp. z o. o. było to stosowane, więc Rada nie widziała przeciwskazań, aby przychylić się do 
wniosku Zarządu Spółki PRUiM-Bet Sp. z o.o.” 

(dowód: akta kontroli str. 1050-1073, 1090-1094, 1098-1114, 1122) 

1. NIK zwraca uwagę, iż 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 siebie, działającego w imieniu PRUiM S.A.) na to 
stanowisko, które pełnił do 11 września 2013 r. Pan W. Macyszyn zasiadał 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. 1201-1202, 1338-1342, 1432, 1343-1346 1212-1215) 

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 

                                                      
43 Pomniejszono kwoty wynagrodzeń o wysokość nadpłat dokonanych w okresie luty-sierpień 2011 r. lub dokonano zwrotu 
kwoty nadpłaty do kasy spółki.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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 spółka 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 naruszała 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 posiada 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. 1115-1116, 1117-1120, 1179-1185) 

2. 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.44 

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 Wiceprezesa45. 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. pozycji 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  
w § 1, kieruje się kryteriami stanowiącymi przesłanki przyznania nagrody rocznej prezesowi 
zarządu spółki przez zgromadzenie wspólników, określonymi w § 3.” 

(dowód: akta kontroli str. 781, 1414, 824-832) 

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”.  

                                                      
44 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.  
45 Uchwała Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2012 r., 
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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 
prawnym”). 

(dowód: akta kontroli str. 1124-1125) 

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

3. Udostępnianie informacji publicznej 
Strona internetowa PRUiM-Mosty sp. z o.o.46, nie zawierała własnej strony podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdujący się na stronie link z logo BIP umożliwiał dostęp 
jedynie do menu podmiotowego BIP spółki PRUiM S.A.  

(dowód: akta kontroli str. 1127, 1128) 

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

PRUiM-Mosty sp. z o.o. nie utworzyła własnej strony BIP i nie publikowała informacji 
publicznych podlegających udostępnieniu w BIP, stosownie do wymogu określonego  
w art. 9 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 8 ust. 3 i 4 tej 
ustawy. Nie dopełniono obowiązku udostępnienia w BIP informacji, o których mowa w art. 6 
ust. 1, w związku z art. 8 ust. 3, oraz w art. 8 ust. 4 i 6 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, czym naruszono przepis art. 4 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.  
Nie dopełniono także obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 3 ww. ustawy oraz § 12 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.  
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,47 tj. przekazania ministrowi właściwemu do spraw 
informatyzacji informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP, celem 
możliwości połączenia ze stroną internetową Spółki poprzez odnośnik. 

Prezes Zarządu PRUiM-Mosty sp. z o.o. wyjaśnił, że nieutworzenie własnej strony BIP 
wynikało z niedopatrzenia. Ponadto stwierdził, że: „zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 Ustawy  
z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, PRUiM-Mosty Sp. z o.o. jako spółka 
prawa handlowego nie dysponująca ani pieniędzmi publicznymi, ani majątkiem publicznym  
i nie wykonująca zadań publicznych, nie jest objęta zapisami tej ustawy”.48  

Zdaniem NIK, stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
spółka PRUiM-Mosty sp. z o.o. należała do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP, 
gdyż wykonywała zadania publiczne, będąc spółką w której 100% udziałów miała 
jednoosobowa spółka Gminy Gliwice (PRUiM S.A.). 

(dowód: akta kontroli str. 1127, 1128, 1090, 1093, 1126) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli49, wnosi o: 

                                                      
46 Stanowiła ona element (podstronę) strony www.pruim.gliwice.pl/  
47 Dz. U. Nr 10, poz. 68. 
48 Przyczyny jw. Prezes Zarządu podał, wyjaśniając nieutworzenie strony BIP przez PRUiM-Bet sp. z o.o. 
49 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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1. Niezwłoczne doprowadzenie działalności prowadzonej przez Spółkę do stanu 
zgodnego z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o gospodarce 
komunalnej. 

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

3. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń członkom Zarządu Spółki w oparciu o decyzje 
właściwych organów zgodnie z postanowieniami ustawy kominowej oraz umowy 
Spółki. 

4. Podjęcie działań w celu zwrotu przez Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Spółki 
równowartości otrzymanych bonów oraz zwrotu przez Wiceprezesa nienależnie 
opłaconych składek na rzecz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

5. Podjęcie działań w celu zwrotu przez Prezesa Zarządu PRUiM-Bet sp. z o.o. 
równowartości składki na dodatkowe usługi opieki medycznej, w części 
dotyczącej członków jego rodziny. 

6. Udostępnienie informacji o Spółce w BIP w zakresie wymaganym ustawą  
o dostępie do informacji publicznej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

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

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

Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
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