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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli S/17/008 – Wybrane aspekty funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o.o.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler 1. Tomasz Kuźniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKA/263/2017 z dnia 
12 października 2017 r. 

2. Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LKA/275/2017 z 31 października 2017 r., 

3. Magdalena Kisiołek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LKA/281/2017 z 8 listopada 2017 r. 

4. Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LKA/316/2017 z 7 grudnia 2017 r., 

 [Dowód: akta kontroli str. 1-8] 

Jednostka 
kontrolowana 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.2, Plac Tadeusza Kościuszki 11, 41-902 
Bytom 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kopiński, Prezes Zarządu3 
 [Dowód: akta kontroli str. 992] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie4 ocenia działalność BPK w zbadanym zakresie.  

Spółka BPK, zaopatrująca mieszkańców Gminy Bytom w wodę oraz prowadząca 
gospodarkę ściekami i odpadami, poza wykonywaniem zadań - do realizacji których została 
powołana, prowadziła również i finansowała, wbrew własnym interesom, działalność 
niezwiązaną ze swoimi podstawowymi zadaniami, co znacząco przyczyniło się do 
ponoszenia wysokich strat oraz pogorszenia jej płynności finansowej. Finansowanie tej 
działalności przychodami z działalności podstawowej prowadziło do nieuprawnionego 
wykorzystywania środków pochodzących z wnoszonych przez mieszkańców Bytomia opłat 
za usługi takie m.in. jak dostawa wody czy odprowadzanie ścieków5. 

Zarząd BPK dopuścił do realizacji niegospodarnych działań i przedsięwzięć, m.in. wskutek 
swojej dyspozycyjności wobec nieuprawnionych oczekiwań przedstawicieli Miasta Bytom, 
którzy inspirowali wykorzystywanie zasobów Spółki w sposób niezgodny z jej 
ekonomicznym interesem, co przyczyniło się do pogorszenia sytuacji finansowej BPK. 

Podstawowa działalność BPK, polegająca na dostawie wody, odbiorze i oczyszczaniu 
ścieków oraz wód opadowych, a także gospodarce odpadami, mieściła się w ramach 
ustalonego przez organ założycielski celu i przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiadała 
zadaniom własnym gminy określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym6. Późniejsze rozszerzanie przedmiotu działalności Spółki 
o działalność leżącą poza sferą użyteczności publicznej nie znajdowało podstaw prawnych, 
z uwagi na ograniczenia prowadzenia takiej działalności przez spółki komunalne, 

                                                      
1 Kontrolą objęto okres od 2012 r. – do dnia zakończenia kontroli. Okres kontrolowany obejmował lata wcześniejsze, 
o ile działania wówczas podejmowane miały wpływ na kontrolowaną działalność. 
2 W dalszej części zwany „Spółką” lub „BPK”. 
3 Poprzednio funkcję Prezesa Zarządu pełnili: od 12 grudnia 2008 r. do 19 października 2012 r. - Piotr Bramorski, od 
19 października 2012 r. do 25 stycznia 2016 r. - Dawid Zięba, od 25 stycznia 2016 r. do 15 lipca 2016 r. - Zenon 
Przywara, od 3 października 2016 r. do 31 maja 2017 r. - Daniel Skiba, a od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 
2018 r. - Kazimierz Bartkowiak. 
4 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
5 Wskazującego na subsydiowanie skrośne. 
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm. - zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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wynikające z art. 10 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej7, w zw. z art. 9 
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dotyczyło to w szczególności wykonywania robót 
budowlanych w ramach budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz obrotu 
nieruchomościami, polegającego na zakupie nieruchomości na cele niezwiązane 
z prowadzoną działalnością gospodarczą, celem ich dalszej odsprzedaży. 

Powołanie przez BPK spółki Bytomski Sport Sp. z o.o.8, której działalność wykraczała poza 
zakres zadań związanych z dotychczasowym profilem działalności BPK, do realizacji 
którego została ona powołana, a w części poza sferę użyteczności publicznej, stanowiło 
przekroczenie przez Zarząd BPK swoich kompetencji, bowiem o sposobie prowadzenia 
i formach gospodarki komunalnej decyduje, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o gospodarce komunalnej, organ stanowiący gminy, a nie zarząd spółki komunalnej. 
Jednocześnie działanie to naruszało art. 10 ww. ustawy i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy 
o samorządzie gminnym, określające zasady i kompetencje gminy w zakresie tworzenia 
spółek prawa handlowego. 

Kondycja finansowa Spółki w latach 2012-2017 była niekorzystna, o czym świadczyły 
wysokie straty finansowe netto oraz niskie wskaźniki płynności finansowej. Poprawie 
sytuacji ekonomicznej Spółki nie służyło jej zaangażowanie w udziały lub akcje innych 
podmiotów, w szczególności uwzględniając ich późniejszą likwidację, upadłość bądź 
udzielane im przez BPK wsparcie finansowe, m.in. w formie pożyczek. Istotną przyczyną 
ponoszenia ujemnych wyników na podstawowej działalności Spółki był wysoki poziom 
kosztów ogólnozakładowych (pośrednich), które wiązały się m.in. z zaangażowaniem BPK 
w działalność inwestycyjną, sponsoringową i pożyczkową, ocenioną przez NIK jako 
niegospodarną. 

W badanym okresie dokonywano wypłat wynagrodzeń członkom organów Spółki w sposób 
niegospodarny oraz z naruszeniem prawa, łącznie na kwotę 269,9 tys. zł. W 2013 r. 
wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej zostały błędnie obliczone, w wyniku 
czego wypłacono im łącznie kwotę o 32,6 tys. zł wyższą od wynikającej z uchwał 
Zgromadzenia Wspólników. Członkom Zarządu, którzy sami rezygnowali z pełnionych 
funkcji, bezpodstawnie wypłacano odszkodowania (82,9 tys. zł), nienależne odprawy (49,7 
tys. zł) oraz wynagrodzenia (49,7 tys. zł). Członkom Zarządu wypłacono nagrody roczne za 
2014 r. (łącznie 55,0 tys. zł), które ze względu na złe wyniki finansowe Spółki nie powinny 
zostać im przyznane. Ponadto w Spółce zatrudniono członków Zarządu na stanowiskach 
dyrektorskich, których nie przewidziano w jej regulaminie i schemacie organizacyjnym oraz 
których zakres obowiązków pokrywał się z obowiązkami członka Zarządu.  

Do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki doprowadziły m.in. niegospodarne działania 
związane z zaangażowaniem środków BPK w nieefektywne przedsięwzięcia. I tak: 

• Zarząd BPK przed zakupem nieruchomości w Tarnowskich Górach wraz ze studniami 
głębinowymi nie wykonał ani nie pozyskał rzetelnych i kompletnych analiz opłacalności 
powyższej inwestycji, w tym m.in. nie zweryfikował w sposób właściwy: możliwości 
wykorzystania zakładanych wydajności nabywanych studni oraz jakości eksploatowanej 
z nich wody, wiarygodnego poziomu przyszłych kosztów i przychodów związanych 
z wykorzystywaniem podziemnych ujęć wody czy uwarunkowań technicznych, finansowych 
i organizacyjnych dostaw wody dla mieszkańców Bytomia. Zarząd BPK akceptował przy tym 
konflikt interesów, jaki dotyczył Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.9, która 
z jednej strony doradzała BPK oraz współtworzyła analizę uzasadniającą zakup ujęć wody, 
a jednocześnie świadczyła usługi promocji na rzecz Zbywcy - za wynagrodzeniem będącym 
prowizją od wartości sprzedawanej przez ten podmiot nieruchomości wraz z ujęciami wody.  

W latach 2014-2017 BPK wydatkowała niegospodarnie na ww. przedsięwzięcie łącznie 
15 142,8 tys. zł netto, a ponadto odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie za ww. nieruchomości 
wyniosły 162,1 tys. zł. Realizacja tej inwestycji nie przyniosła spodziewanych efektów 
ekonomicznych, generując od 2015 r. straty finansowe w wys. ok. 700 tys. zł rocznie. 
Łączny, skumulowany ujemny wynik finansowy z tytułu nieopłacalnej eksploatacji ujęć wody 
                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 827, ze zm. - zwana dalej „ustawą o gospodarce komunalnej”.  
8 Zwany dalej „BS” lub „Bytomskim Sportem” - od 14 listopada 2017 r. Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. 
9 Zwanej dalej „BARI”. 
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w Tarnowskich Górach w latach 2014-2017 wyniósł (-) 2 042,1 tys. zł. Jednocześnie ze 
względu na uwarunkowania techniczne i finansowe nie doprowadzono do zakładanych 
dostaw wody z ww. ujęć dla mieszkańców Bytomia. 

• BPK nabyła nieruchomości gruntowe zlokalizowane przy ul. Strzelców Bytomskich 
i Magdaleny w Bytomiu w celu ich późniejszej odsprzedaży, nie weryfikując istnienia 
interesu ekonomicznego Spółki związanego z ich nabyciem, np. potwierdzonego analizą 
opłacalności ich zakupu. Dominującą przesłanką ich nabycia przez BPK było zapewnienie 
przychodów Gminie Bytom z tytułu ich sprzedaży, a później także z tytułu wpłacanego 
podatku od nieruchomości. Działania zmierzające do późniejszej odsprzedaży tych mało 
atrakcyjnych nieruchomości gruntowych były nieskuteczne, podobnie jak podjęte próby ich 
rekultywacji. Niewłaściwie przeprowadzona rekultywacja tych terenów uniemożliwiła ich 
wykorzystanie pod przyszłe inwestycje i zabudowę. Stwierdzone nagromadzenie odpadów 
komunalnych od powierzchni terenu do większych głębokości (ponad 8 m) pogorszyło 
niekorzystne uwarunkowania środowiskowe tych terenów, co istotnie ogranicza możliwość 
ich zbycia - bez ponoszenia wysokich strat finansowych. 

Wydatki związane z zakupem w latach 2013-2016 ww. nieruchomości (11 działek) wyniosły 
łącznie 17 246,3 tys. zł netto. Wiązało się to m.in. z koniecznością zaciągnięcia kredytu 
i poniesienia kosztów z nim związanych w wys. 286,1 tys. zł. Ponadto Spółka w latach 
2014-2017 poniosła m.in. koszty podatku od ww. nieruchomości w wys. 509,4 tys. zł, 
a także koszty promocji nieruchomości w wys. 170,2 tys. zł netto oraz koszty ochrony 
w wys. 77,8 tys. zł netto. Łączne wydatki BPK, związane z zakupem ww. nieruchomości, do 
połowy czerwca 2018 r. wyniosły 18 110,2 tys. zł netto. 

• Zarząd BPK podejmując się wykonania Budowy hali widowiskowo-lodowiskowej wraz 
z halą lodowiskową treningową oraz modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego, bez 
zabezpieczenia środków na finansowanie tej inwestycji, doprowadził do pogorszenia 
sytuacji finansowej BPK oraz do realizacji tego zadania przychodami Spółki uzyskiwanymi 
z jej podstawowej działalności. Tym samym w Spółce stworzono warunki do finansowania 
skrośnego, tj. do ponoszenia kosztów związanych z budową obiektów sportowych środkami 
uzyskiwanymi z tytułu wnoszonych przez mieszkańców Bytomia m.in. opłat za wodę i ścieki. 

W związku z realizacją budowy kompleksu sportowego BPK poniosła nakłady inwestycyjne 
w kwocie 1 803,2 tys. zł, z których część w wys. 776,0 tys. zł do połowy 2018 r. nie została 
zrefundowana. Ponadto realizacja przez BPK ww. inwestycji oraz działalność powołanej 
przez nią spółki celowej Bytomski Sport wiązała się dodatkowymi kosztami jakie ponosiła 
Spółka, które łącznie z udzielonymi pożyczkami i działalnością sponsoringową na rzecz BS 
wyniosły w latach 2014-2016 ok. 1 mln zł. 

Spółka udzielała licznych pożyczek, wbrew własnym interesom, głównie podmiotom sektora 
sportowego, których profil w żaden sposób nie był związany z działalnością, do realizacji 
której BPK została powołana oraz przeznaczonych na cele niezwiązane z przedmiotem jej 
działalności. Spółka w latach 2012-2017 udzieliła 11 pożyczek w łącznej wys. 3 436,0 tys. 
zł. Prowadzenie szerokiej działalności pożyczkowej stanowiło naruszenie art. 10 ustawy 
o gospodarce komunalnej, w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Skutkiem 
udzielenia pożyczek mało wiarygodnym podmiotom, pożyczki te w większości nie zostały 
spłacone. Jednocześnie powyższe pożyczki BPK udzielała, sama będąc w trudnej sytuacji 
finansowej, co było działaniem niegospodarnym. Wypłat pożyczek dokonywano bez 
właściwego zabezpieczenia własnych interesów, w tym m.in. poprzez dopuszczenie 
ustanawiania nieskutecznych zabezpieczeń ich spłaty dopiero po przekazaniu środków 
pożyczkobiorcom. Ponadto Spółka nierzetelnie weryfikowała ustanawianie ww. 
zabezpieczeń, niejednokrotnie reagując na ich brak z kilkumiesięczną zwłoką. 

W latach 2012-2017 poniesione przez BPK koszty działalności sponsoringowej wyniosły 
5 061,8 tys. zł, z czego 94% dotyczyło umów sponsorskich zawartych z podmiotami sektora 
sportowego, a koszty zakupu usług reklamy medialnej wyniosły w tym okresie 668,3 tys. zł. 
Powyższa działalność, formalnie mająca służyć rozwojowi BPK, przyczyniła się do 
pogłębienia problemów finansowych Spółki. Wiązało się to z dokonywaniem przez BPK ww. 
wielomilionowych wydatków na sponsoring i reklamę medialną, bez ustalenia rzetelnych 
procedur i warunków regulujących tę działalność.  
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Sponsoring (także reklama medialna), służy promowaniu marki sponsora i jego produktów, 
celem pozyskania nowych klientów i wzrostu sprzedaży. Są to zatem działania, które - co do 
zasady - mają cel komercyjny, związany z uzyskaniem określonego efektu ekonomicznego. 
Tymczasem Zarząd Spółki nie podjął próby określenia wymiernych efektów, jakie przyniosła 
prowadzona działalność sponsoringowa lub zlecana reklama. Natomiast wziąwszy pod 
uwagę ujemne i pogarszające się wyniki finansowe Spółki, a także uzyskiwane przychody 
ze sprzedaży - działalność ta była nieskuteczna, szkodząca interesom ekonomicznym BPK 
(z uwagi na wysokie koszty), a zawieranie umów sponsoringowych w tych warunkach było 
działaniem niegospodarnym. 

W praktyce, umowy sponsoringowe zawierane z podmiotami sektora sportowego 
traktowano jako formę udzielania im bezzwrotnej pomocy finansowej. Umowy te nie 
zabezpieczały właściwie interesu BPK, a niektóre z nich (na łączną kwotę 1 290,7 tys. zł 
brutto) zawierano bez wymaganej zgody Rady Nadzorczej. W większości badanych 
przypadków, wynagrodzenia z tytułu umów sponsoringowych płacono przed ich 
zrealizowaniem, w tym także w dniu ich zawarcia, bez zapewnienia przy tym możliwości 
sprawowania rzetelnego nadzoru nad ich wykonywaniem, ponieważ w większości umów 
objętych badaniem nie wprowadzono postanowień o sprawozdawczości, umożliwiających 
monitorowanie ich realizacji. Ponadto w niektórych umowach nie wprowadzono 
postanowień o odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania lub nierzetelnego ich 
realizowania. 

NIK zwraca także uwagę, że BPK zawarła trzy umowy sponsorskie z Fundacją Wspierania 
Rozwoju Piłki Nożnej Polonia10 (na łączną kwotę 421,5 tys. zł netto), które w imieniu BPK, 
jako jeden z Członków Zarządu, podpisała Wiceprezes ds. Finansowych w warunkach 
wystąpienia konfliktu interesów, ponieważ w tym czasie była jednocześnie Członkiem Rady 
Fundacji sponsorowanego. 

Zamówienia na medialne usługi reklamowe udzielano w sposób nierzetelny i z naruszeniem 
przyjętych w BPK regulaminów, a sposób dokumentowania ich realizacji nie zabezpieczał 
właściwie interesu Spółki. Udzielanie ww. zamówień następowało bez rzetelnego 
rozpoznania potrzeb BPK w tym zakresie i bez wymaganego rozeznania rynku, 
z pominięciem procedur wynikających z obowiązujących regulaminów postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK (łącznie na kwotę 163,8 tys. zł). 

Spółka ponosiła wysokie koszty obsługi prawnej, które wraz z kosztami zastępstwa 
procesowego w latach 2012-2017 wyniosły łącznie 2 693,6 tys. zł. Koszty te sukcesywnie 
wzrastały od 234,6 tys. zł w 2012 r. do 742,4 tys. zł w 2017 r., co wynikało z zawierania 
licznych i niejednokrotnie równolegle realizowanych umów w tożsamych zakresach 
przedmiotowych, związanych zarówno z prowadzeniem stałej, kompleksowej obsługi 
prawnej jaki i ze specjalistycznym doradztwem prawnym w wybranych dziedzinach.  

Także koszty usług doradczych innych niż doradztwo prawne były wysokie - w latach 2012-
2017 wyniosły one 1 936,5 tys. zł. Koszty te w części poniesiono w sposób niegospodarny, 
do czego przyczyniło się zlecanie usług doradczych spółce BARI, która nie była 
przygotowana do samodzielnej realizacji większości umów zawartych z BPK. Spółka BARI 
nie posiadała wystarczającego zaplecza ani kompetencji, przez co część zadań podzlecała 
do wykonania innym podmiotom, występując w roli pośrednika, co prowadziło do zawyżania 
kosztów jakie ponosiła BPK.  

We wszystkich pięciu badanych przypadkach udzielenia przez BPK spółce BARI zamówień 
usług doradztwa, których koszt wyniósł łącznie 709,2 tys. zł, odstąpiono od konkurencyjnych 
trybów wyboru wykonawcy, naruszając wewnętrzne regulaminy postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK. W jednym przypadku naruszono także art. 142 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych11, poprzez udzielenie zamówienia 
na czas nieoznaczony, pomimo niewystąpienia okoliczności określonych w art. 143 tej 
ustawy. W dwóch przypadkach nie wystąpiono do Rady Nadzorczej o zgodę na zawarcie 
umów z BARI. Zlecając i rozliczając umowy zawarte z BARI dopuszczono także do innych 

                                                      
10 Zwanej dalej „FWRPN”. 
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., zwana dalej „Pzp”. 



 

6 

nieprawidłowości, w tym m.in. nie zapewniono właściwej ochrony interesów Spółki, 
a w przypadku jednej z nich niegospodarnie wydatkowano 63 tys. zł netto za gotowość do 
świadczenia usług, w miejsce ich faktycznej realizacji. 

Wydatki BPK przeznaczane na działalność szkoleniową były nieadekwatnie wysokie 
w odniesieniu do sytuacji finansowej Spółki, a część tych środków wydatkowano 
niegospodarnie. W latach 2012-2017 koszty szkoleń wyniosły ogółem 1 141,1 tys. zł, 
a znaczny udział w kosztach szkoleń miały koszty poniesione na organizację spotkań 
szkoleniowo-integracyjnych wraz z usługami gastronomicznymi. Wyboru organizatora 
zbadanych 14 szkoleń i spotkań szkoleniowo-integracyjnych dokonywał Zarząd BPK, 
odstępując od stosowania wymogów ujętych w wewnętrznych regulaminach postępowania 
przy udzielaniu zamówień. W 10 przypadkach, szkolenia i spotkania szkoleniowo-
integracyjne, odbyły się w tym samym miejscu (restauracji), a łączna kwota zapłacona temu 
usługodawcy wyniosła 426,1 tys. zł. W pięciu przypadkach zakupiono usługi organizacji 
szkoleń bez zawarcia pisemnych umów, określających m.in. obowiązki wykonawcy, co nie 
zabezpieczało należycie interesów Spółki, a w trzech pisemnych umowach nie podano 
szczegółowego rodzaju i zakresu zleconych usług. W przypadku 12 z 14 szkoleń nie 
dokumentowano ich przeprowadzenia poprzez podpisanie list obecności przez ich 
uczestników, co uniemożliwiało ustalenie rzeczywistej liczby osób biorących w nich udział 
oraz jednoznaczne potwierdzenie odbycia się tych szkoleń, a w konsekwencji zasadności 
rozliczenia wydatków z nimi związanych.  

Spółka w latach 2012-2017 udzieliła 129 darowizn na łączną kwotę 404,5 tys. zł, przy czym 
najwyższe wartości udzielanych darowizn w ujęciu rocznym odpowiadały okresom, 
w których BPK ponosiła najwyższe straty finansowe, co było działaniem sprzecznym 
z interesem ekonomicznym Spółki. W BPK nie obowiązywały szczegółowe pisemne 
regulacje zasad rozpatrywania i udzielania wsparcia w formie darowizn. W lipcu 2017 r. 
Zarząd Spółki zatwierdził Program Naprawczy, do którego załącznikiem była ogólna 
jednostronicowa procedura udzielania pożyczek i darowizn, która jednak nie uzależniała 
udzielenia pożyczki lub darowizny od wyniku finansowego BPK.  

Negatywna ocena działalności BPK w badanych obszarach odnosi się także do innych 
stwierdzonych nieprawidłowości12, które dotyczyły m.in.: 

− zapłaty, przed powstaniem zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości za 
2015, 2016 i 2018 rok na rzecz Gminy Bytom w łącznej kwocie 10 180 tys. zł, co wiązało 
się z finansowaniem bieżącej działalności BPK kredytem w rachunku bieżącym, a koszty 
odsetek z tego tytułu wyniosły, co najmniej 76,8 tys. zł; 

− niegospodarnego wynajmowania przez BPK Miastu samochodu osobowego, za kwotę 
o połowę niższą od ponoszonych przez BPK kosztów wynajmu tego samego 
samochodu od firmy prywatnej, a także pokrywanie przez Spółkę kosztów 
ubezpieczenie tego pojazdu, na co Spółka wydatkowała w latach 2015-2017 łącznie 
kwotę 26,8 tys. zł nie pokrytą przychodami uzyskanymi z Gminy Bytom; 

− pobrania w 2014 i 2015 r. przez Wiceprezes ds. Finansowych BPK z kasy Spółki łącznie 
pięciu gotówkowych zaliczek na łączną kwotę 135,0 tys. zł - na nieznane cele oraz ich 
opóźnione rozliczanie, dokonywane na zasadach niezgodnych z Instrukcją obiegu 
i kontroli dokumentów w BPK, co było działaniem nielegalnym i niegospodarnym; 

− niezgodnego z art. 36 ust. 2e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości13 
ujęcia w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału własnego w wys. 16 570,5 tys. zł 
dokonanego w 2017 r. przez Gminę Bytom oraz dokonania w tym samy roku zwrotu 
dopłaty, pomimo braku uchwały Zgromadzenia Wspólników o zwrocie tych dopłat, 
wymaganej art. 228 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych14. 

                                                      
12 Pełne wykazy nieprawidłowości zostały przedstawione w sekcjach pn. „Ustalone nieprawidłowości” w dalszej 
części niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
13 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm., zwana dalej „ustawą o rachunkowości”. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm., zwanej dalej „Ksh”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przedmiot i zakres działania BPK oraz efekty ekonomiczne tej 
działalności 

1.1. Aktem notarialnym z 28 sierpnia 1992 r. utworzono jednoosobową spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Bytom pod firmą Bytomskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, która powstała w wyniku przekształcenia 
przedsiębiorstwa komunalnego o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej w 
Bytomiu15. Według umowy Spółki przedmiotem jej działania było 18 wskazanych rodzajów 
działalności, w tym m.in.: eksploatacja wodociągów miejskich oraz zaopatrywanie miasta w 
wodę, gospodarka ściekami (kanalizacja i oczyszczanie ścieków), unieszkodliwianie i 
utylizacja nieczystości (segregacja, kompostowanie, spalanie).  

[Dowód: akta kontroli str. 288-304] 

Zakres działalności, określony w § 7 ww. aktu założycielskiego Spółki, ulegał wielokrotnym 
zmianom. I tak wg stanu na 1 stycznia 2012 r. przedmiot działalności BPK obejmował 
42 pozycje wg Polskiej Klasyfikacji Działalności16, które oprócz rodzajów działalności 
bezpośrednio bądź pośrednio związanych z podstawową działalności Spółki, obejmował 
także takie pozycje jak np. (w nawiasie nr PKD): Wydawanie książek (58.11), Badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11), Badanie rynku i opinii 
publicznej (73.20). Kolejne zmiany przedmiotu działalności Spółki przebiegały następująco: 

� Aktem notarialnym z 12 marca 2013 r. (uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników17 nr 01/03/2013) do zakresu działalności dopisano:  
- Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11),  
- Handel energią elektryczną (PKD 35.14),  
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 25 kwietnia 2013 r. We wniosku Zarządu 
BPK z 19 lutego 2013 r. do Rady Nadzorczej18 o zaopiniowanie ww. rozszerzenia 
działalności oraz do ZW Spółki z 28 lutego 2013 r. o podjęcie uchwały ws. zmian umowy 
Spółki, nie podano uzasadnienia proponowanych zmian.  

� Aktem notarialnym z 30 grudnia 2013 r. (uchwała NZW nr 24/XII/2013) dopisano:  
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 6 marca 2014 r. We wniosku Zarządu 
BPK z 11 grudnia 2013 r. do RN o zaopiniowanie ww. rozszerzenia działalności oraz do ZW 
Spółki z 30 grudnia 2013 r. o podjęcie uchwały ws. zmian umowy Spółki, nie podano 
uzasadnienia proponowanych zmian. 

� Aktem notarialnym z 28 lutego 2014 r. (uchwała NZW nr 01/02/2014) dopisano:  
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 
(PKD 41.10),  
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych (PKD 41.20), 
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11),  
- Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12), 
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 28 marca 2014 r. We wniosku Zarządu 
BPK z 27 lutego 2014 r. do RN o zaopiniowanie ww. rozszerzenia działalności oraz do ZW 
Spółki (z tego samego dnia) o podjęcie uchwały ws. zmian umowy Spółki, nie podano 
uzasadnienia proponowanych zmian.  

                                                      
15 Wcześniej Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XXXI/245/92 z dnia 9 marca 1992 r. w sprawie przekształcenia 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Bytomiu w spółkę Gminy Bytom z ograniczoną 
odpowiedzialnością postanowiła, że (§ 4) przedmiotem działania Spółki jest „działalność gospodarcza użyteczności 
publicznej określona w akcie założycielskim” oraz iż (§ 5) akt założycielski Spółki stanowi integralną cześć ww. 
uchwały. 
16 Zwanej dalej „PKD” – w wystąpieniu pokontrolnym podano dane wg KRS. 
17 Zwanego dalej „NZW”, natomiast Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwanej jest dalej „ZZW”. 
18 Zwanej dalej także „RN”. 

Opis stanu 
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� Aktem notarialnym z 14 lipca 2014 r. (uchwała NZW nr 26/07/2014) dopisano: 
- Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11),  
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13),  

co znalazło odzwierciedlenie we wpisie do KRS z 29 sierpnia 2014 r. W uzasadnieniu do 
propozycji rozszerzenia przedmiotu działalności skierowanego do ZW Spółki Zarząd BPK 
pismem z 11 lipca 2014 r. podał, m.in. że: „Potrzeba wprowadzenia modyfikacji do umowy 
Spółki wynika z realizacji na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przez BPK innowacyjnych 
zadań związanych z koniecznością zapewnienia zaspokojenia zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej, a to m.in. w zakresie modernizacji stadionu piłkarskiego oraz 
budowy dwóch lodowisk, co zrealizuje się w sytuacji wniesienia aportem do spółki obiektów 
sportowych”. 

� Aktem notarialnym z 29 września 2015 r. (uchwała NZW nr 23/09/2015) dopisano: 
- Działalność w zakresie Architektury (PKD 77.11), 
- Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana (PKD 28.99), 
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 
i targowiskami (PKD 47.99),  

co nie znalazło odzwierciedlenia we wpisie do KRS, przy czym Spółka złożyła wniosek 
o dokonanie zmian w rejestrze m.in. w ww. zakresie przedmiotu działalności w dniu 
23 grudnia 2015 r. We wniosku Zarządu BPK do RN z 24 sierpnia 2015 r. oraz do ZW 
Spółki (z tego samego dnia) podano, m.in. że: „W związku z rozpoczęciem produkcji 
i sprzedaży urządzeń hydraulicznych (kurtyn wodnych), następuje konieczność 
wprowadzenia do przedmiotu działalności przedsiębiorstwa nowe klasyfikacje PKD (…)”. 
Natomiast działalność w zakresie architektury uzasadniono utworzeniem w BPK komórki 
projektowej, której zadaniem jest m.in. „wykonywanie projektów przyłączy wod.- kan. na 
zlecenie zewnętrzne”.  

Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych w BPK przedmiot działalności 
wykazany w KRS odpowiadał jego ostatnim zmianom ujętym we wpisie z 11 lutego 2016 r., 
wynikającym z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym19, gdzie pozostało 
uwidocznionych 11 pozycji wg PKD, głównie związanych z podstawową działalnością 
Spółki. Według stanu na ww. dzień umowa Spółki obejmowała 55 pozycji wg PKD, w tym 
wymienione wyżej.  

[Dowód: akta kontroli str. 55- 82, 262-287, 305-458, 11067] 

1.2. Przychody Spółki ze sprzedaży w okresie od 2012 do końca III kwartału 2017 r., 
wynoszące łącznie 507 070,6 tys. zł, pochodziły w ok. 98,6% z podstawowej działalności 
BPK, tj. z realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, prowadzonej w celu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Pozostałe niecałe 1,4 % 
stanowiły przychody uzyskane m.in. z tytułu dzierżawy i wynajmu składników majątkowych, 
które stanowiły w przychodach ze sprzedaży ok. 0,5% (tj. 2 561,2 tys. zł) oraz realizacji 
innych zadań pochodnych działalności podstawowej. 

Udział w przychodach ze sprzedaży dla poszczególnych rodzajów działalności w okresie od 
2012 do końca III kw. 2017 r. wynosił (w nawiasie kwota przychodów w tym okresie): 

− odbiór i oczyszczanie ścieków:       54,2% (205 760,2 tys. zł), 
− dostawa wody:            36,0% (182 528,0 tys. zł), 
− gospodarka odpadami:         4,4% (22 534,8 tys. zł), 
− odbiór i oczyszcz. wód opadowych i roztopowych: 3,5% (17 618,4 tys. zł), 
− sprzedaż wody ze studni głębinowych20:    0,5% (2 467,5 tys. zł), 
− pozostała sprzedaż:         1,4% (6 851,4 tys. zł). 

                                                      
19 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
700, ze zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1161), z dniem 1 grudnia 2014 r. w dziale 3 rejestru 
przedsiębiorców zamieszcza się dane dot. przedmiotu działalności wg PKD - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym 
jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. 
20 Tj. z dwóch ujęć wody w Tarnowskich Górach. 
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Uzyskany w ww. okresie łączny wynik na poszczególnych rodzajach działalności (liczony 
jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami obejmującymi koszty bezpośrednie wraz 
z narzutem kosztów ogólnozakładowych na dany rodzaj działalności) wyniósł: 

− odbiór i oczyszczanie ścieków:        (+) 10 534,9 tys. zł, 
− dostawa wody:             (-) 1 233,9 tys. zł, 
− abonament21:            (+) 523,1 tys. zł, 
− gospodarka odpadami:          (-) 5 521,4 tys. zł, 
− odbiór i oczyszcz. wód opadowych i roztopowych:  (-) 43 705,5 tys. zł, 
− sprzedaż wody ze studni głębinowych22:     (-) 1 839,2 tys. zł, 
− pozostała sprzedaż:          (+) 3 681,9 tys. zł. 

Działalność BPK polegająca na odbiorze i oczyszczaniu ścieków we wszystkich latach 
2012-2017 r. przynosiła dodatnie wyniki, a polegająca na odbiorze i oczyszczaniu wód 
opadowych i roztopowych we wszystkich ww. okresach skutkowała ujemnymi wynikami - 
przy czym w latach 2014-2017 Spółka nie uzyskiwała z tytułu jej prowadzenia żadnych 
przychodów. Także na pozostałych rodzajach swojej podstawowej działalności Spółka 
w niemal wszystkich latach badanego okresu ponosiła straty, poza jednorazowymi 
dodatnimi wynikami: w 2013 r. na dostawie wody oraz w 2014 r. na sprzedaży wody ze 
studni głębinowych. Wyniki BPK na prowadzonej gospodarce odpadami we wszystkich 
latach były ujemne. Na pozostałej sprzedaży nie związanej bezpośrednio z podstawową 
działalnością Spółki uzyskiwała dodatnie wyniki we wszystkich latach. 

Istotną przyczyną ujemnych wyników na ww. działalności podstawowej BPK był wysoki 
poziom kosztów ogólnozakładowych (pośrednich), bowiem osiągane wyniki na 
podstawowych rodzajach działalności - przy uwzględnieniu jedynie ponoszonych kosztów 
bezpośrednich w większości były dodatnie (poza odbiorem i oczyszczaniem wód 
opadowych, sprzedażą wody ze studni głębinowych i częściowo gospodarką odpadami). 

Wysokość kosztów ogólnozakładowych w latach 2012-2017 r. wzrastała i wynosiła 
odpowiednio: 7,2; 7,4; 8,9; 11,1; 12,5 i 11,1 mln zł, co stanowiło w łącznych kosztach 
działalności odpowiednio: 7,7%; 8,1%; 9,7%; 11,4%; 12,9% i 12,2%. Koszty te 
przypisywano do poszczególnych rodzajów działalności wg klucza odpowiadającego 
udziałowi przychodów z danego rodzaju działalności do łącznych przychodów ze sprzedaży 
podstawowej.  

Wyniki w poszczególnych rodzajach działalności były następujące: 

Dostawa wody [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 30 840,1 30 774,0 30 157,4 31 579,6 31 330,5 30 370,0 

Koszty bezpośrednie 28 513,1 26 900,9 27 479,4 28 244,9 27 977,1 26 900,0 

Wynik bezpośredni 2 327,0 3 873,1 2 678,0 3 334,7 3 353,4 3 470,0 

Koszty pośrednie  2 443,7 2 688,8 3 038,3 3 918,4 4 658,7 4 182,9 

Wynik -116,7 1 184,3 -360,3 -583,7 -1 305,3 -712,9 

Odbiór i oczyszczanie ścieków [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 48 172,6 48 532,4 47 348,9 47 447,9 47 253,3 45 618,2 

Koszty bezpośrednie 42 554,7 41 772,5 39 751,4 39 359,1 40 093,8 37 707,8 

Wynik bezpośredni 5 617,9 6 759,9 7 597,5 8 088,8 7 159,5 7 910,4 

Koszty pośrednie  3 824,8 4 245,5 4 777,0 5 895,2 7 039,2 6 285,2 

Wynik 1 793,1 2 514,4 2 820,5 2 193,6 120,3 1 625,2 

Abonament [tys. zł] 

                                                      
21 Pozycja dotyczy łącznie abonamentu z tytułu z dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. 
22 Tj. z dwóch ujęć wody w Tarnowskich Górach. 
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 1 067,9 1 037,9 1 046,9 1 358,3 1 398,9 1 529,9 

Koszty bezpośrednie 949,4 941,5 997,5 958,3 1 077,4 1 088,3 

Wynik bezpośredni 118,5 96,4 49,4 400,0 321,5 441,6 

Koszty pośrednie  84,6 90,7 105,5 169,8 208,8 210,2 

Wynik 33,9 5,7 -56,1 230,2 112,7 231,4 

Pozostała sprzedaż [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 829,8 1 200,2 1 217,9 1 210,7 1 543,3 1 439,4 

Koszty bezpośrednie 85,5 220,9 223,4 744,3 819,7 785,2 

Wynik bezpośredni 744,3 979,3 994,5 466,4 723,6 654,2 

Koszty pośrednie  66,9 97,3 128,1 155,2 241,8 221,0 

Wynik 677,4 882,0 866,4 311,2 481,8 433,2 

Gospodarka odpadami [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 4 882,8 2 973,2 5 239,5 7 016,3 1 903,7 651,8 

Koszty bezpośrednie 5 111,9 3 811,7 5 160,2 6 282,6 4 135,9 1 611,5 

Wynik bezpośredni -229,1 -838,5 79,3 733,7 -2 232,2 -959,7 

Koszty pośrednie  378,9 259,0 505,0 869,5 253,4 60,6 

Wynik -608,0 -1 097,5 -425,7 -135,8 -2 485,6 -1 020,3 

Sprzedaż wody – studnie głębinowe [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 0,0 0,0 56,6 792,9 919,7 870,9 

Koszty bezpośrednie 0,0 0,0 31,9 1 408,6 1 449,6 1 430,9 

Wynik bezpośredni 0,0 0,0 24,7 -615,7 -529,9 -560,0 

Koszty pośrednie  0,0 0,0 6,9 99,5 133,6 121,2 

Wynik 0,0 0,0 17,8 -715,2 -663,5 -681,2 

Odbiór i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych [tys. zł] 
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Przychody 6 900,8 10 717,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koszty bezpośrednie 10 485,2 11 173,6 10 254,8 10 372,0 10 722,3 10 157,9 

Wynik bezpośredni -3 584,4 -456,0 -10 254,8 -10 372,0 -10 722,3 -10 157,9 

Koszty pośrednie  390,2 -22,5 341,6 0,0 0,0 0,0 

Wynik -3 974,6 -433,5 -10 596,4 -10 372,0 -10 722,3 -10 157,9 

[Dowód: akta kontroli str. 12-25, 83-89, 259-261] 

1.3. Wynik na działalności związanej z gospodarką odpadami w poszczególnych latach 
uzależniony był od ilości przyjmowanych na składowisko odpadów – większa ilość 
przyjętych odpadów wiązała się z korzystniejszym wynikiem na tej działalności. W 2013 r. 
strata na działalności związanej z gospodarką odpadami spowodowana była obniżeniem 
ilości odpadów dostarczanych na składowisko, co wiązało się z kierowaniem odpadów 
przez firmy wywozowe do instalacji zajmujących się odzyskiem. W celu zmniejszenia straty 
w latach 2014 i 2015 doprowadzono do zawarcia umów pozwalających na przyjęcie na 
składowisko zwiększonej ilości odpadów. Najwyższa strata wystąpiła w 2016 r., co 
spowodowane było zamknięciem w I kwartale tego roku składowiska, w związku z brakiem 
aktualnej instrukcji eksploatacji składowiska. Ponadto, w 2016 r. w związku ze zmianą 
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przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach23, ograniczano przyjmowanie na 
składowisko odpadu o kodzie 19.12.1224, który w latach poprzednich stanowił odpad 
przyjmowany w największej ilości. Od lutego 2017 r. BPK udostępniła część składowiska 
podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy dzierżawy DP/136/2017/5 z 6 lutego 
2017 r. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 66 260,00 zł netto miesięcznie. Ww. 
umowa została zawarta na 15 lat. 

Pomimo dzierżawienia części składowiska Spółka nadal ponosiła stratę na tej działalności 
w wys. 959,7 tys. zł w 2017 r. Było to związane głównie z tym, że Spółka ponosiła koszty 
amortyzacji w wys. 735,7 tys. zł (stanowiące 45,7% wszystkich kosztów związanych z tą 
działalnością) oraz koszty podatku od nieruchomości (odnoszące się do niedzierżawionej 
części nieruchomości). Zgodnie z umową dzierżawy składowiska odpadów dzierżawca był 
obciążany 19% kosztów amortyzacji dzierżawionych kwater. Zarząd BPK wyjaśnił, że 
podczas negocjacji ustalono, że w czynszu dzierżawnym nie będzie uwzględniona całość 
odpisu amortyzacyjnego, jaki dokonuje Spółka, a w zamian dzierżawca z własnych środków 
będzie realizował wszelkie wymagane inwestycje na dzierżawionym terenie25.  

Uchwałą Zarządu Spółki Nr 35/03/2016 z 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany cennika 
przyjmowania odpadów na składowisko przy ul. Al. Jana Pawła II w Bytomiu, wprowadzono 
do cennika odpis na fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w art. 137 ust. 2 ustawy 
o odpadach. Wysokość odpisu środków przekazywanych na ww. fundusz ustalono jako 5% 
od ceny bazowej wg cennika za każdą tonę dostarczonych odpadów. Nowy cennik 
obowiązywał od 1 kwietnia 2016 r. Uchwałą Zarządu Spółki Nr 09/07/2016 z 4 lipca 2016 r. 
fundusz rekultywacyjny został zasilony kwotą 1 mln zł.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że: „Decyzja o zasileniu funduszu rekultywacyjnego 
kwotą 1 mln zł wynikała z dyskusji Zarządu w tym zakresie”. Dodała, że „wysokość 5% 
odpisu środków przekazywanych na Fundusz Rekultywacyjny Zarząd ustalił podczas 
dyskusji, biorąc pod uwagę inne cenniki na świadczone usługi, chcąc uzyskać jak najwięcej 
odpadów na ponownie uruchomione składowisko”. Utworzenie ww. funduszu w 2016 r. 
przedstawiono szerzej w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

Zgromadzone w ramach funduszu rekultywacyjnego środki w wysokości 1 067 639,30 zł 
Spółka przekazała dzierżawcy składowiska odpadów, przy czym zgodnie z pkt 5.1.10 
umowy dzierżawy DP/136/2107/P z 6 lutego 2017 r., dzierżawca będzie uprawniony do 
wypłaty tych środków jedynie na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, 
rekultywacją i nadzorem nad składowiskiem. 

[Dowód: akta kontroli str. 86, 1970, 2447, 2457, 2722-2739, 2767-2768, 2957, 10794-
10796, 10931] 

1.4. Sprzedaż wody z ujęć głębinowych w Tarnowskich Górach BPK rozpoczęła w grudniu 
2014 r. na podstawie umowy Nr GF/29/DS./2014 na dostawę wody z 13 marca 2014 r. 
zawartej pomiędzy BPK a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Tarnowskich Górach26. Przychody ze sprzedaży wody ze studni głębinowych w cenie, 
wynikającej z ww. umowy, w żadnym okresie rozliczeniowym nie pokrywały ponoszonych 
przez BPK kosztów związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem. Zarząd BPK wyjaśnił 
m.in.: „W celu wyeliminowana straty na tej działalności Zarządy w latach 2015-2016 
próbowały pozyskać podmioty zewnętrzne do zakupu przedmiotowych studni wraz 
z współpracą w wybudowaniu nowej infrastruktury pozwalającej na dostarczanie wody do 
Bytomia. Z uwagi na brak porozumienia satysfakcjonującego BPK zaprzestano prowadzenia 

                                                      
23 Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm., zwaną dalej „ustawą o odpadach”. 
24 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 
19 12 11, tj. inne niż zawierające substancje niebezpieczne. 
25 Uwaga: zarządzanie składowiskiem odpadów ani wybór dzierżawcy składowiska nie były przedmiotem nin. 
kontroli NIK. Inwestycje poczynione przez dzierżawcę składowiska od lutego 2017 do czerwca 2018 r. - wg 
informacji dzierżawcy oraz skontrolowanego przez BPK stanu obejmowały: (1) budowę zbiornika 
przeciwpożarowego (firma zakupiła także mobilną stację pianową, środek gaśniczy pyrocool oraz lance gaśnicze), 
(2) wykonanie technologicznych dróg dojazdowych do I, II i III kwatery, (3) budowę IV kwatery składowiska 
(w trakcie), (4) wykonanie utwardzonego placu służącego do prowadzenia zbierania odpadów. Dodatkowo 
dzierżawca zabudował i zalegalizował wagę samochodową o nośności 60 Mg do prowadzenia ewidencji odpadów. 
26 Zwane dalej „PWiK”. 
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negocjacji w powyższym zakresie. Obecny Zarząd rozpoczął rozmowy w zakresie dzierżawy 
lub sprzedaży studni głębinowych obecnemu odbiorcy wody czyli PWiK Tarnowskie Góry”. 
Zakup przez BPK nieruchomości w Tarnowskich Górach wraz z ww. studniami głębinowymi 
przedstawiono szerzej w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 86-87, 1970, 10794-10796, 10931] 

1.5. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne (BPK) od 2006 r. jest właścicielem systemu 
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Bytom, ponosząc koszty eksploatacji i utrzymania 
tej infrastruktury. Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXII/314/12 z 4 stycznia 2012 r. 
zatwierdzono taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
która od 1 lutego 2012 r. wprowadzała obowiązek płatności za odprowadzanie ścieków - 
wód opadowych i roztopowych. Uchwała ta została zaskarżona do WSA w Gliwicach przez 
Spółdzielnie Mieszkaniowe. Sąd wyrokiem z listopada 2012 r. uchylił ww. uchwałę. 
W związku z tym na wnioski Gminy Bytom, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów 
BPK dokonała zwrotu przychodów z ww. taryfy w łącznej wys. 7 819,6 tys. zł27. Z łącznej 
kwoty faktur sprzedażowych w 2012 r. z tytułu odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych w wys. 8 090,7 tys. zł, kwota 271,1 tys. zł nie została zwrócona. Jak wyjaśniła 
Wiceprezes ds. Finansowych BPK, faktury na kwotę 271,1 tys. zł dotyczyły odbiorców, 
którzy nie zwrócili się do Spółki z wnioskiem o ich korektę. 

Od wydania ww. wyroku BPK występowała wielokrotnie do Rady Miejskiej w Bytomiu 
z wnioskami o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków - wód 
opadowych i roztopowych, jednakże za każdym razem Rada Miejska podejmowała uchwałę 
o odmowie jej zatwierdzenia. Ponadto, BPK występowała do Prezydenta Miasta 
o zabezpieczenie w budżecie Miasta niezbędnych środków finansowych na utrzymanie 
i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytom28. Jedynie w 2013 r. doszło 
do zawarcia przed Sądem Rejonowym w Bytomiu ugody, na mocy której BPK w 2013 r. 
uzyskała przychód w wys. 10 979,5 tys. zł. Spółka od 2014 r. nie uzyskiwała żadnych 
przychodów z tytułu świadczenia usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych przy 
równoczesnym ponoszeniu kosztów jej utrzymania i eksploatacji, które kształtowały się na 
podobnym wysokim poziomie od 10 485,2 tys. zł w 2012 r. do 10 157,9 tys. zł w 2017 r., 
z czego ok. 60% tych kosztów stanowiła amortyzacja, a ok. 26% kosztów stanowił podatek 
od nieruchomości.  

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków29 BPK przygotowywała się do wdrożenia 
opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na zasadach zawierania umów 
cywilnoprawnych z podmiotami korzystającymi z usług świadczonych przez BPK w tym 
zakresie. Prezes Zarządu wyjaśnił, że: „uchwałą Zarządu Spółki wprowadzona została cena 
za świadczoną usługę odprowadzania wód odpadowych lub roztopowych urządzeniami 
będącymi własnością BPK (…). Opłata zostanie naliczona wstecznie od 15 stycznia 2018 r. 
(…) Prognozowana wartość niezbędnych przychodów na 2018 r. to 15 523,6 tys. zł. (…) Na 
chwilę obecną rozsyłane są przez BPK do Spółdzielni Mieszkaniowych, Gminy, jednostek 
organizacyjnych gminy, Wspólnot Mieszkaniowych i firm informacje o konieczności złożenia 
oświadczeń dotyczących odwadnianych powierzchni (…) po uzyskaniu kompletu danych do 
zawarcia umów będą przygotowywane umowy o świadczenie usług odprowadzania wód 
odpadowych lub roztopowych z wszystkimi korzystającymi z usług BPK w tym zakresie”. 

[Dowód: akta kontroli str. 85-147, 1970, 1979-1989, 10794-10796, 10931] 

                                                      
27 Tj.: 1 189,9 tys. zł w 2012 r., 261,9 tys. zł w 2013 r., 6 366,1 tys. zł w 2014 r. i 1,7 tys. zł w 2015 r., z czego 
6 367,8 tys. zł zostało zaksięgowane jako strata z lat ubiegłych (6 366,1 tys. zł w 2014 r. i 1,7 tys. zł w 2015 r.). 
28 Tj. wnioski BPK z 14 marca i z 8 listopada 2013 r. o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2013 r. środków 
finansowych w wys. 14 199 665,25 zł na utrzymanie i eksploatację systemu kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy Bytom; wnioski BPK z 12 marca i 11 sierpnia 2014 r. o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2014 r. 
środków finansowych w wys. 14 038 828,98 zł na ww. cel; wnioski BPK z 3 lutego i 17 sierpnia 2016 r. 
o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2016 r. środków finansowych w wys. 12 933 058,91 zł na ww. cel; wnioski 
BPK z 25 lipca i 29 sierpnia 2017 r. o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2017 r. środków finansowych w wys. 
10 285 900,00 zł na ww. cel. 
29 Dz.U. z 2018 r. poz. 1152; zwana dalej „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków”. 
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1.6. Na koszty działalności operacyjnej BPK składały się m.in. amortyzacja (ok. 35%), 
podatki i opłaty (ok. 20%) oraz materiały i energia (ok. 20%). W 2016 r. w porównaniu do 
2011 r. najbardziej wzrosły pozostałe koszty rodzajowe o 673,8% (na co miał wpływ wzrost 
kosztów związanych z reklamą i reprezentacją), wynagrodzenia o 24,8%, oraz 
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 54,1% . 

Według wyjaśnień Prezesa Zarządu, na wzrost wynagrodzeń wpływ miały: wzrastający stan 
zatrudnienia oraz nieplanowane wypłaty odpraw, odszkodowań i nagród Członkom Zarządu. 
Wiceprezes ds. Finansowych dodała, że na wzrost ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń poza wzrostem wynagrodzeń wpływ miały wyższe koszty związane z ZFŚS.  

Koszty poniesione przez BPK na reklamę i reprezentację zostały szczegółowo opisane 
w dalszej części nin. wystąpienia. 

W latach 2012-2017 Spółka ponosiła straty netto (poza 2013 r., w którym osiągnęła zysk 
netto w wysokości 3 083,4 tys. zł) w wysokości 3 117,0 tys. zł w 2012 r., 8 288,3 tys. zł 
w 2014 r., 43 674,2 tys. zł w 2015 r., 17 126,7 tys. zł w 2016 r. i 10 492,9 tys. zł w 2017 r. 

Do wypracowania zysku w 2013 r. przyczyniła się przede wszystkim ugoda zawarta 
19 grudnia 2013 r. z Miastem Bytom (Sygn. Akt I.1.Co 4263/13), która zobowiązała Miasto 
do zapłaty na rzecz Spółki 10 979,5 tys. zł na pokrycie poniesionych przez BPK wydatków 
na eksploatację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 
zawarcia ugody, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej o 2 896,3 tys. zł, tj. o 3% r/r 
(zwłaszcza kosztów usług obcych o 2 523,5 tys. zł, tj. 22% r/r) oraz redukcja pozostałych 
kosztów operacyjnych o 1 028,1 tys. zł, tj. o 63,6% r/r). 

Na wzrastającą z roku na rok stratę netto wpływ miały m.in. następujące czynniki: 

− brak przychodów z działalności związanej z odprowadzaniem wód opadowych 
i roztopowych (od 2014 r.), 

− rosnąca wysokość pozostałych kosztów rodzajowych, które w 2016 r. wzrosły 
o 3 056,5 tys. zł w porównaniu do 2012 r., tj. o 575% (na wzrost ten największy wpływ 
miały koszty związane z reklamą i reprezentacją30, które zwiększyły się o 2 000,0 tys. 
zł w porównaniu z 2012 r., tj. o 1 552%),  

− podwyższona opłata za składowanie odpadów w okresie od 23 stycznia 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r. w związku z brakiem ważnej decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska odpadów prowadzonego przez Spółkę, którą w 2015 r. 
zaksięgowano w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w wys. 33 738,2 tys. zł31, 

− niższe przychody w 2016 r. z tytułu składowania odpadów. 
[Dowód: akta kontroli str. 1961-1976, 2222-2439, 2875-2876, 10904-10907,10932] 

1.7. W latach 2012-2017 wskaźniki rentowności sprzedaży (ROS)32 i wskaźniki rentowności 
kapitału własnego (ROE)33 poza 2013 r. (kiedy wartości tych wskaźników wyniosły 
odpowiednio 0,03 i 0,01) osiągały ujemne wartości od -0,01 do -0,49. 

Wskaźniki bieżącej płynności34 i wskaźniki szybkiej płynności35 zmalały z odpowiednio 1,01 
i 0,99 w 2012 r. do 0,7 i 0,65 w 2017 r., co świadczyło o pogłębiającym się spadku płynności 
finansowej36. 

                                                      
30 Wzrost wynikał ze zwiększonego zaangażowania BPK w sponsorowanie podmiotów sportowych, co 
przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
31 BPK skierowało 11 lutego 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o odroczenie i 
umorzenie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska. Postanowieniem nr 364/OS/2016 z 27 kwietnia 2016 
r. Marszałek Województwa Śląskiego odmówił wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty. Decyzją Nr 
1545/OS/2016 z 15 lipca 2016 r. Marszałek Województwa Śląskiego odmówił odroczenia terminu płatności opłaty. 
W dniu 1 sierpnia 2016 r. BPK przekazało Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Katowicach (zwanego 
dalej: „SKO”) odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z 15 lipca 2016 r. Decyzją z 16 lutego 2017 
r. SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. 21 marca 2017 r. BPK złożyło skargę do WSA w Gliwicach na 
decyzję SKO z 16 lutego 2017 r. Wyrokiem z 13 listopada 2017 r. Sygn. Akt II SA/GI 377/17 WSA w Gliwicach 
uchyliło zaskarżoną decyzję. Decyzją SKO OŚ/428/128/3942/18/AC z 20 kwietnia 2018 r. SKO uchyliło w całości 
zaskarżoną decyzję z 15 lipca 2016 r. Marszałka Województwa Śląskiego. Decyzją 1812/OS/2018 z 7 czerwca 
2018 r. Marszałek Województwa Śląskiego umorzył przedmiotową opłatę. 
32 Liczony jako stosunek wyniku finansowego netto do przychodów ze sprzedaży. 
33 Liczone jako stosunek wyniku finansowego netto do kapitału własnego. 
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Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym37 utrzymywał się na podobnym 
poziomie od 0,59 w 2011 r. do 0,63 w 2017 r. Wskaźnik ogólnego zadłużenia38 kształtował 
się na mniej więcej stałym poziomie od 0,43 w 2011 r. do 0,41 w 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1969] 

1.8. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał podstawowy Spółki wynosił 298 164,0 
tys. zł, kapitał zapasowy wynosił 14 198,7 tys. zł, a pozostałe kapitały rezerwowe wynosiły 
15 146,8 tys. zł. W latach 2012-2016 dokonano zwiększeń kapitału własnego Spółki 
w łącznej wysokości 43 863,7 tys. zł oraz zmniejszeń kapitału własnego Spółki w łącznej 
wysokości 40 188,4 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał podstawowy Spółki był 
wyższy o 33 020,5 tys. zł, tj. o 11,1% w porównaniu do 2011 r. i wynosił 331 184,5 tys. zł, 
kapitał zapasowy zmalał o 14 198,3 tys. zł, tj. o blisko 100% - do 308,62 zł, a pozostałe 
kapitały rezerwowe nie występowały. 

Miasto Bytom dokonało podwyższenia kapitału zakładowego m.in. poprzez dwukrotne 
wniesienie aportem nieruchomości związanych z podstawową działalnością BPK – 
w 2013 r.39 i 2016 r.40 w wysokości odpowiednio: 274,3 tys. zł i 129,5 tys. zł. 

W związku z realizacją przez BPK w imieniu Gminy Bytom projektu pn. „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” nr 2004/PL/16/C/PE/004, 
finansowanego ze środków Funduszu Spójności41, na podstawie umowy z 7 września 
2005 r. o delegowanie praw, obowiązków i odpowiedzialności Beneficjenta Projektu majątek 
(w tym wierzytelności o zwrot nakładów) powstały w wyniku realizacji Projektu został 
wniesiony do BPK w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Pokrycie udziałów 
wkładem pieniężnym następowało w drodze umownego potrącenia kwot należnych Spółce 
z tytułu wpłaty na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, z wierzytelnością 
przysługującą Gminie Bytom względem Spółki z tytułu roszczenia o zwrot nakładów na jej 
majątek, poniesionych przez Gminę ze środków finansowych uzyskanych z Funduszu 
Spójności na realizację Projektu. W związku z powyższym w okresie objętym kontrolą 
dokonano podwyższania kapitału zakładowego Spółki w drodze umownego potrącenia 
w łącznej kwocie 41 054,8 tys. zł (20 801,3 tys. zł w 2012 r., 16 546,2 tys. zł w 2014 r. 
i 3 707,3 tys. zł w 2016 r.). 

Uchwałą ZZW nr 12/05/2014 z 30 maja 2014 r. dotyczącą podziału zysku za 2013 r. 
postanowiono podzielić zysk w wys. 3 083,4 tys. zł, przeznaczając 246,7 tys. zł na kapitał 
zapasowy, 2 156,7 tys. zł na kapitał rezerwowy oraz 680 tys. zł na fundusz nagród. 

Na podstawie uchwały nr 5/06/2016 z 28 czerwca 2016 r. ZZW, Wspólnik dokonał dopłaty 
na pokrycie straty Spółki za 2015 r. w wysokości 1,7 tys. zł. Zastępca Prezydenta Miasta 
Bytomia wyjaśnił, że „pozostała część straty za rok 2015 nie została pokryta przez 
wspólnika, ponieważ nie było uzasadnienia dla pokrywania strat wynikających z należności 
spornych. Strata ta była wynikiem utworzenia rezerwy na roszczenie (decyzję Marszałka) do 
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia”. 

                                                                                                                                       
34 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
35 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych i zapasów oraz krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
36 Dolna granica wskaźnika bieżącej płynności uważana za optymalną wynosi 1,2 (B. Krzeczewski, 
O. Krzeczewska, R. Pastusiak: Problemy metodologiczne w ocenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej na 
przykładzie spółek giełdowych, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 15, No. 1/2017). Z 
kolei satysfakcjonujący poziom wskaźnika płynności szybkiej świadczący o dobrej płynności, powinien zawierać się 
w przedziale od 1,0 do 1,2 (T. Siudek: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa 2004). 
37 Liczony jako stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych. Według tzw. złotej reguły bilansowej, aktywa 
trwałe w 100 % powinny być finansowane kapitałem własnym. 
38 Liczony jako stosunek zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów ogółem. Im wyższa wartość wskaźnika 
tym wyższe zadłużenie firmy, a w konsekwencji najczęściej wyższe koszty obsługi długu. Zobowiązania 
przekraczające 2/3 aktywów mogą świadczyć o wysokim ryzyku utraty przez spółkę zdolności do obsługi 
zadłużenia. 
39 Podwyższenie dotyczyło przekazania gruntów, na których posadowione są pompownie ścieków będące 
własnością BPK. 
40 Podwyższenie dotyczyło przekazania pompowni ścieków wraz wyposażeniem w Bytomiu przy ul. Kwiatowej. 
41 Zwanego dalej: „Projektem”. 
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Zmniejszenia kapitałów własnych wynikały z pokrywania strat i zwrotu dopłat Gminie Bytom. 
Na pokrycie straty przekazano łącznie 32 486,6 tys. zł z kapitału zapasowego 
i rezerwowego (14 715,5 tys. zł w 2012 r., 3 117,0 tys. zł w 2013 r., 6 217,1 tys. zł w 2015 r. 
i 8 437,0 tys. zł w 2016 r.). W latach 2012-2014 dokonano częściowego (80,5%) zwrotu 
dopłat wniesionych przez Gminę Bytom42 na przestrzeni 2006-2011 z przeznaczeniem na 
działalność związaną z odprowadzeniem wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej 
i ciekami wodnymi na terenie gminy Bytom w wysokości 7 700,0 tys. zł (6 400,0 tys. zł 
w 2012 r. i 1 300,0 tys. zł w 2014 r.). 

Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia wyjaśnił, że „zwrot dopłat wniesionych przez Gminę 
Bytom - Wspólnika, na podstawie uchwał NZW BPK Sp. z o.o. na przestrzeni lat 2006-2011 
z przeznaczeniem na działalność związaną z odprowadzeniem wód opadowych systemem 
kanalizacji deszczowej i ciekami wodnymi miał związek z sytuacją finansową Gminy Bytom”. 

W 2017 r. na podstawie uchwał NZW nr 01/01/2017 z 16 stycznia 2017 r. oraz nr 
01/02/2017 z 14 lutego 2017 r. Gmina Bytom dokonała dopłaty do kapitału w łącznej 
wysokości 16 570,5 tys. zł z przeznaczeniem na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązań 
BPK, dla których w tym czasie ustanowione było poręczenie Gminy Bytom (BPK posiadała 
kredyt preferencyjny udzielony przez Bank Ochrony Środowiska43 oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej44 na realizację projektu Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Bytom, którego jednym z zabezpieczeń było poręczenie 
Gminy Bytom). Ustanowienie zabezpieczenia w formie kaucji w wysokości 16 108 tys. zł ze 
środków z dopłat spowodowało zmniejszenie poręczeń udzielonych przez Gminę Bytom. 
W 2017 r. Spółka dokonała zwrotu ww. dopłat w pełnej wysokości, co szerzej opisano 
w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str.1990-2038, 2058-2072, 10948] 

1.9. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w Spółce zatrudnionych było 232 pracowników 
(230 etatów). Na koniec 2012 r. liczba pracowników wzrosła do 243 (239 etatów), 
a następnie zmalała do 219 (217 etatów) na koniec 2013 r. W kolejnych latach liczba 
pracowników systematycznie rosła aż do 245 osób (240 etatów) na 31 grudnia 2016 r. Na 
koniec 2017 r. liczba pracowników ponownie spadła do poziomu 233 osób (231 etatów). 

[Dowód: akta kontroli str. 1959-1960] 

1.10. Spółka BPK w latach 2012-2017 posiadała udziały lub akcje w następujących 
podmiotach: 

(1) Ekoplazma sp. z o.o. (wykreślona z KRS 17 stycznia 2014 r.). Spółka BPK przystąpiła 
do ww. spółki w 2002 r., posiadała 88 udziałów o łącznej wartości 44 000 zł, co stanowiło 
11,2% jej kapitału. W dniu 19 grudnia 2013 r. na rachunek BPK wpłynęła kwota 24 452,47 zł 
z tytułu podziału majątku po likwidowanej spółce Ekoplazma. 

(2) Energetyczno-Górnicze Przedsiębiorstwo Finansowe S.A. (wykreślone z KRS 
11 września 2009 r.). Spółka BPK posiadała 620 udziałów o łącznej wartości 62 000 zł. 
Spółka BPK 31 marca 2009 r. z tytułu podziału funduszy masy upadłości uzyskała 
19 381,70 zł. W dniu 28 lutego 2012 r. BPK otrzymała prawomocny odpis postanowienia 
z 18 czerwca 2009 r. o zakończeniu postępowania upadłościowego ww. spółki. Zarząd BPK 
13 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę o wyksięgowaniu wartości udziałów oraz należności 
z tytułu dostaw i usług od ww. spółki w wys. 292 561,62 zł oraz rozwiązaniu utworzonych 
w 2009 r. odpisów aktualizacyjnych w ww. kwocie.  

(3) Fundacja na rzecz Likwidacji Niskiej Emisji. NZW uchwałą nr 2/96 z 19 lutego 1996 r. 
wyraziło zgodę na przystąpienie BPK do ww. Fundacji. Wykazane w latach 2012-2017 
zaangażowanie finansowe BPK określone jako długoterminowe aktywa finansowe - 
„udziały” wynosiło 1000 zł. W KRS nie wykazano Fundacji o powyższej nazwie.  

                                                      
42 Uchwała nr 24/2006 NZW z 4 października 2006 r., uchwała nr 34/2007 ZZW z 21 czerwca 2007 r., uchwała 
01/2009 NZW z 19 marca 2009 r., uchwała 22/11/2010 NZW z 16 listopada 2010 r., uchwała nr 04/04/2011 NZW z 
13 kwietnia 2011 r. Dopłaty zostały zgromadzone w kapitale rezerwowym BPK. 
43 Zwany dalej: „BOŚ”. 
44 Zwany dalej: „NFOŚiGW”. 
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(4) Klub Sportowy Polonia Bytom S.A.45 (wpisany do KRS 13 stycznia 2009 r.). NZW 
uchwałą nr 23/11/2011 z 22 listopada 2011 r. wyraziło zgodę na przystąpienie BPK do ww. 
spółki i objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 7 000 udziałów o łącznej wartości 
70 000 zł. Pokrycie wpłaty za akcje nastąpiło potrąceniami kwot należnych KS Polonia 
należnością BPK w postaci wierzytelności z tytułu niespłaconej pożyczki gotówkowej wraz 
z odsetkami (59 196,17 zł) oraz należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 
(10 803,83 zł). W listopadzie 2017 r. udział BPK w ww. spółce wynosił 0,43%. 

(5) Bytomski Sport Sp. z o.o.46 (wpisany do KRS 21 października 2014 r.) – od 14 listopada 
2017 r. Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. Uchwałą ZW nr 20/05/2014 z 30 maja 
2014 r. wyraziło zgodę na powołanie przez BPK ww. spółki celowej - w związku z realizacją 
przez BPK inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową 
treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”47. Według umowy spółki 
BS, BPK objęła 49 udziałów w ww. spółce o łącznej wartości 4 900 zł, a Bytomska Agencja 
Rozwoju Inwestycji sp. z o.o.48 objęła 1 udział o wartości 100 zł.  

W kwietniu 2015 r. uchwałą NZW podwyższono kapitał zakładowy BS w postaci wkładu 
niepieniężnego BPK, tj. dokumentacji projektowej oraz biznesplanu ww. inwestycji oraz 
wkładu pieniężnego w wysokości 45 865,50 zł oraz wkładu pieniężnego BARI w wysokości 
21 900 zł49. Po podwyższeniu kapitał zakładowy BS wynosił 1 100 000 zł.  

Wnioskiem z 6 listopada 2015 r. Zarząd BPK wystąpił do ZW o zgodę na nabycie od BARI 
220 udziałów za kwotę 21 120 zł, jak wskazano celem „koncentracji udziałów w BPK” (ZW 
wyraziło taką zgodę uchwałą nr 26/11/2015 z 12 listopada 2015 r.). Kolejnym wnioskiem 
z tego samego dnia 6 listopada 2015 r. Zarząd BPK wystąpił do ZW o zgodę na zbycie 
wszystkich udziałów (łącznie z 220 jakie miały zostać nabyte od BARI) Gminie Bytom za 
kwotę 1 056 000 zł. U uzasadnieniu podano, że wg informacji BS „z nadesłanej przez bank 
oferty finansowania modernizacji obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej jednoznacznie 
wynika, że warunkiem tegoż finansowania jest posiadanie przez Gminę Bytom stu procent 
udziałów w spółce BS”, a ponadto „dotacje z Ministerstwa Sportu są możliwe jedynie dla 
spółek, w których sto procent udziałów posiada Gmina” (ZW wyraziło taką zgodę uchwałą nr 
27/11/2015 z 12 listopada 2015 r.). Umową z 23 marca 2016 r. BPK zbyła całość 
posiadanych udziałów Gminie Bytom za cenę 96% wartości udziałów, tj. 1 056 000 zł, 
zgodnie z wyceną wartości udziałów w BS wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Jak podano w Raporcie z wyceny wartości przeznaczonych do zbycia udziałów w spółce BS 
z 30 października 2015 r. (wycena zlecona przez BPK), w styczniu 2015 r. BS zawarł z KS 
Polonia porozumienie o współpracy, na mocy którego BS organizuje mecze domowe klubu 
i czerpie pożytki ze sprzedaży biletów. Jednocześnie BS zawarł umowy niezbędne do 
organizowania imprez masowych na ochronę obiektów i na obsługę medyczną, zapewnia 
m.in. monitoring i nagłośnienie, a KS Polonia nie ponosi żadnych kosztów związanych 
z korzystaniem i utrzymaniem bazy treningowej. Uchwałą nr 9/2015 Zarząd BS powołał 
Fundację Wspierania Rozwoju Piłki Nożnej „Polonia”. Fundacja ta zgromadziła środki 

                                                      
45 Zwany dalej „KS Polonia”. 
46 Zwany dalej „BS” lub „Bytomskim Sportem”. 
47 Wcześniej, dnia 13 marca 2014 r. Zarząd BPK wystąpił do RN BPK o opinię do wniosku do ZW o podjęcie 
uchwały ws. wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez BPK przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego z 
równoczesnym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej terenów przyległych”. W uzasadnieniu wniosku podano, że 
13 marca 2014 r. Prezydent Bytomia podczas spotkania zaproponował BPK realizację przez Spółkę ww. 
przedsięwzięcia, a potrzebę realizacji tej inwestycji uzasadnił względami społecznymi, które znajdują 
odzwierciedlenie w aktualizowanej Strategii Miasta Bytomia na lata 2014-2020. Tego samego dnia RN BPK 
uchwałą nr 6/03/2014 r. wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie, a 14 marca NZW uchwałą nr 3/03/2014 wyraziło 
zgodę na przejęcie przez BPK do realizacji ww. przedsięwzięcia. Natomiast 5 maja 2014 r. Zarząd BPK wystąpił do 
RN BPK o opinię do wniosku do ZW o podjęcie uchwały ws. powołania spółki celowej BPK, w związku 
„powierzeniem” przez Gminę Bytom realizacji przywołanej wyżej inwestycji na terenie będącym w trwałym zarządzie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu. W uzasadnieniu podano, że BPK uznała, że optymalnym wariantem 
realizacji tej inwestycji będzie jej realizacja przez powołaną spółkę córkę BPK. Rada Nadzorcza BPK uchwałą nr 
13/05/2014 r. z 14 maja 2014 r. wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie. 
48 Zwana dalej „BARI”. 
49 Wcześniej, dnia 19 grudnia 2014 r. RN BPK wyraziła zgodę na wniesienie przez BPK do BS aportem ww. 
dokumentacji „w kwocie 872 000,00 zł (…) która wykonana była na potrzeby ww. zadania przez BPK”. 
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w wys. 720 432,56 zł, które przeznaczyła na regulowanie zobowiązań KS Polonia. Jak 
stwierdzono w ww. Raporcie: „Wszystkie te działania prowadzą do poprawienia się sytuacji 
Klubu, a równocześnie powodują powstanie dość dużych kosztów po stronie Spółki (…) 
celem działania Spółki nie jest tylko maksymalizowanie zysku, ale równocześnie działanie 
mające na celu poprawę sytuacji najbardziej znanego bytomskiego klubu jakim jest Polonia 
Bytom, jak również realizowanie celów strategicznych Gminy jakim jest poprawa stanu 
i dostępności do nowoczesnych obiektów kultury, sportu i rekreacji”. 

[Dowód: akta kontroli str. 26-54, 151-244] 

1.11. Od 18 grudnia 2014 r. do 24 listopada 2015 r. Gmina Bytom wynajmowała od BPK 
samochód osobowy marki Skoda Octavia (rok produkcji 2009), stanowiący własność Spółki, 
za kwotę 800,00 zł netto miesięcznie. Od 25 listopada 2015 r. do 27 września 2017 r. 
Gmina Bytom wynajmowała od BPK za taką samą kwotę 800,00 zł netto miesięcznie50. 
samochód osobowy także marki Skoda Octavia (rok produkcji 2015) lecz udostępniony BPK 
przez firmę zewnętrzną51. Następnie umową nr DP/TS/342/2017/P z 27 września 2017 r. 
podwyższono miesięczną opłatę za wynajem samochodu do 1600,00 zł netto. Zagadnienia 
wynajmu samochodu BPK szerzej przedstawiono w dalszej części wystąpienia.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2481-2498] 

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

1. Podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie przedmiotu działalności BPK 
o działalność leżącą poza sferą użyteczności publicznej i jej prowadzenie, co 
w szczególności dotyczyło wykonywania robót budowlanych w ramach budowy 
i modernizacji obiektów sportowych oraz obrotu nieruchomościami, polegającego na 
zakupie nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą52, 
celem ich dalszej odsprzedaży.  

Powyższe działanie, nie znajdowało podstaw prawnych w ustawach o samorządzie 
gminnym oraz o gospodarce komunalnej, określających ograniczenia prowadzenia takiej 
działalności przez spółki komunalne, wynikające z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, 
w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Zarząd BPK wyjaśniając okoliczności podjęcia przez BPK działalności gospodarczej, 
związanej z realizacją „Budowy hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-
treningową oraz z modernizacją istniejącego stadionu piłkarskiego”, stwierdził że w trakcie 
spotkania w dniu 13 marca 2014 r. Prezydenta i Wiceprezydenta z ówczesnym Zarządem 
BPK, Prezydent zwrócił się do Zarządu o dokonanie analizy możliwości zaangażowania się 
Spółki w realizację ww. przedsięwzięcia. Według notatki z ww. spotkania53 Prezydent 
Bytomia poinformował, że OSiR wykonał „zadanie opracowania koncepcji kompleksu 
sportowego”, a spółka BARI wykonała „powierzone zadanie w zakresie przygotowania 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego”, a także iż „zasoby spółki BARI nie pozwalają na 
dalszą realizację prac nad przedsięwzięciem” natomiast zaangażowanie BPK miało 
dotyczyć zakresu finansowego, prawnego, technicznego i organizacyjnego.  

Ponadto Zarząd BPK w wyjaśnieniach podał, że realizacja robót budowlanych54 nie znajduje 
się wśród zadań własnych gminy, „niemniej jednak prowadzenie takiej działalności było 
niezbędne dla możliwości realizacji zadania budowy obiektu sportowego przy ul. 
Olimpijskiej”, a działania przewidziane w ramach inwestycji miały na celu przede wszystkim 
poprawę infrastruktury obiektu oraz stworzenie odpowiedniej bazy sportowej. 

                                                      
50 Na podstawie umów: nr DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z 25 listopada 2015 r., 
DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r., DP/TS/518/2016/P z 16 stycznia 2017 r. 
51 W ramach umowy najmu długoterminowego zawartej przez BPK dnia 2 listopada 2015 r. 
52 Do realizacji której BPK została powołana. 
53 Dokument datowany na 13 marca 2014 r. – niepodpisany, 
54 W zakresie wynikającym z nr PKD wskazanych w umowie Spółki - po rozszerzeniu przedmiotu działalności o: 
Realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10), Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20), Rozbiórkę i burzenie obiektów 
budowlanych (PKD 43.11), Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12), Wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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[Dowód: akta kontroli str. 245-258] 

W sprawie przyczyn zwrócenia się do Zgromadzenia Wspólników BPK o rozszerzenie 
przedmiotu działalności tej spółki o „kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek”, 
były Prezes Zarządu BPK podał, że: „Wynikało to z zaistniałej potrzeby ponieważ nie było 
podmiotów w Gminie Bytom, które byłyby zdolne finansowo i merytorycznie do realizacji 
zakresu związanego z rewitalizacją terenów na terenie Miasta. Wiele obszarów na terenie 
Miasta Bytomia wymagało rewitalizacji a Spółka miała nadpłynność więc mogła finansowo 
podołać realizacji temu zadaniu. Inicjatywa była wynikiem rozmów z przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego i moim zdaniem była jak najbardziej słuszna. Były plany, aby w to 
miejsce wprowadzić centra handlowe sportowe lub meblowe, ale nie doszły do skutku 
ponieważ firmy wymagały szybkiego udostępnienia terenów”.  

[Dowód: akta kontroli str. 6164-6166, 10714]  

Zdaniem NIK, uznanie przez Prezydenta Miasta potrzeby posiadania przez Miasto Bytom 
nowoczesnego kompleksu sportowego oraz wyrażenie przez niego zgody na realizację tej 
inwestycji, w tym jej budowy i finansowania przez BPK, były - w świetle obowiązującego 
spółkę komunalną stanu prawnego - niewystarczającymi okolicznościami dla podjęcia przez 
BPK realizacji tego zadania. Prowadzenie bowiem robót budowlanych nie należało do 
zadań własnych gminy (a więc także BPK), a ich finansowanie przez BPK obciążało koszty 
podstawowej działalności Spółki, do której prowadzenia została ona powołana przez organ 
stanowiący Gminy.  

Izba nie podziela także opinii ówczesnego Prezesa Zarządu, aby w okresie dokonywania 
zakupu nieruchomości BPK posiadała „nadpłynność finansową”. Wskaźniki płynności 
bieżącej i szybkiej w 2013 r. wynosiły odpowiednio 1,17 i 1,15, a w roku następnym były one 
o blisko połowę niższe i wynosiły odpowiednio 0,66 i 0,64, co świadczyło o pogłębiającym 
się spadku płynności finansowej. Na temat problemów z utrzymaniem płynności finansowej 
BPK - w związku z zakupem nieruchomości, wypowiadał się także Zarząd BPK na 
posiedzeniu 9 grudnia 2013 r., tj. na trzy tygodnie przed zakupem przez BPK nieruchomości 
przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu (nabywanie przez BPK 
nieruchomości przedstawiono szerzej w dalszej części nin. wystąpienia). 

[Dowód: akta kontroli str. 1969, 11029-11032]  

Niezależnie od braku podstaw prawnych do prowadzenia przez BPK działalności związanej 
z obrotem nieruchomościami, należy zwrócić uwagę, że Zarząd BPK wystąpił 7 listopada 
2013 r. z wnioskiem o zakup nieruchomości, w celu ich dalszej odsprzedaży, zawarcie 
umowy kupna z Gminą Bytom nastąpiło 30 grudnia 2013 r., a wpis do KRS rozszerzonego 
przedmiotu działalności Spółki o działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości 
na własny rachunek, nastąpił dopiero ponad dwa miesiące później - 6 marca 2014 r. Były 
Prezes Zarządu BPK uzasadnił to niedopatrzeniem obsługi prawnej BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 5527-5538, 5546-5557, 10714]  

2. Spółka dokonała przedwczesnej zapłaty podatku od nieruchomości Gminie Bytom 
w łącznej kwocie 10 180 tys. zł55, pomimo niezłożenia deklaracji w sprawie podatku od 
nieruchomości odpowiednio za 2015, 2016 i 2018 rok.  

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych56, 
osoby prawne są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi 
podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, 
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Tym samym w momencie 
zapłaty podatku nie istniało zobowiązanie podatkowe w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 

                                                      
55 22 grudnia 2014 r. podatek od nieruchomości za 2015 r. w wysokości 5 mln zł (tj. 38,9% rocznej kwoty podatku za 
2015 r zadeklarowanej na dzień 27 stycznia 2015 r. ), 30 grudnia 2015 r. podatek od nieruchomości za 2016 r. w 
wysokości 4,8 mln zł (tj. 36,9% rocznej kwoty podatku za 2016 r. zadeklarowanej na dzień 26 stycznia 2016 r.), 29 
grudnia 2017 r. podatek od nieruchomości za 2018 r. w wysokości 380,0 tys. zł (tj. 2,9% rocznej kwoty podatku za 
2017 r.  zadeklarowanej na dzień 25 stycznia 2017 r.). 
56 Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, ze zm. 
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29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa57, ani zobowiązanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
20 ustawy o rachunkowości. 

W związku z wcześniejszą zapłatą podatku od nieruchomości, na finansowanie bieżącej 
działalności Spółka musiała wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym (w latach 2014-2016). 
Koszty odsetek od tego kredytu poniesione przez BPK z tego tytułu wyniosły, wg obliczeń 
NIK, co najmniej 76,8 tys. zł58. 

Zarząd BPK wyjaśnił, że „mimo niezłożenia deklaracji Spółka bazując na wiedzy z lat 
poprzednich była w stanie ustalić, iż wysokość podatku od nieruchomości kształtuje się 
powyżej kwoty 12 mln zł. Dokonywane wcześniej wpłaty pomniejszały kwotę zobowiązania 
z tytułu podatku od nieruchomości wobec Gminy, rozłożonego na 12 miesięcznych rat”. 

Prezes Zarządu BPK wyjaśnił, że Spółka dokonała operacji zapłaty na rzecz Gminy Bytom 
podatku od nieruchomości na ustne polecenie Zarządu, po wcześniejszych rozmowach 
z Prezydentem Miasta lub Skarbnikiem Miasta, a także innymi uprawnionymi osobami, które 
w rozmowach z Zarządem prosiły o wcześniejszą zapłatę podatku. Dodał, że każdorazowo 
Zarząd Spółki działał zgodnie z prośbą przedstawicieli Miasta. 

Ówczesny Prezes Zarządu stwierdził, że: „Nie podejmowałem decyzji w kwestiach 
finansowych czy podatkowych ponieważ tymi sprawami zajmowała się Pani Wiceprezes (…) 
[Wiceprezes ds. Finansowych - przypis NIK]. Nie przypominam sobie okoliczności 
jakichkolwiek uzgodnień czy rozmów dotyczących wcześniejszych zapłat podatku od 
nieruchomości za 2015 i 2016 r.”. 

Prezydent Miasta podał w wyjaśnieniach, że „w latach 2015-2016 ze względu na 
przemijające trudności z zachowaniem płynności finansowej Gminy zwracałem się do 
Zarządu BPK Sp. z o.o. z prośbą o wcześniejszą zapłatę podatku od nieruchomości”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2112-2205, 2844, 2862, 10918, 10711, 10922-10923]  

3. Spółka nieprawidłowo ujęła w księgach rachunkowych dopłaty do kapitału własnego 
w wysokości 16 570,5 tys. zł dokonane przez Wspólnika na podstawie uchwał NZW nr 
01/01/2017 z 16 stycznia 2017 r. i nr 01/02/2017 z 14 lutego 2017 r.  

Powyższe dopłaty zostały zaksięgowane jedynie na koncie rozrachunkowym 254 „Dopłaty 
wspólników” (w korespondencji z rachunkiem bankowym). Po podjęciu uchwał o wniesieniu 
dopłat, równowartość tych dopłat nie została zaksięgowana na koncie 805 „Kapitał 
rezerwowy z dopłat wspólników”, co było niezgodne z art. 36 ust. 2e ustawy 
o rachunkowości, który stanowi, że w razie powzięcia uchwały wspólników spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością określającej termin i wysokość dopłat, równowartość 
dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat 
wspólników) i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie 
użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie. 

Z-ca Głównej Księgowej BPK wyjaśniła, że dopłaty zaksięgowane zostały na koncie 
rozrachunkowym, jednak (pomimo, że nie były zaksięgowane na koncie bilansowym 805) 
zostały wykazane w bilansie jako kapitał rezerwowy. 

Zdaniem NIK podstawą wykazania w bilansie kapitałów rezerwowych powinno być konto 
805 „Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników”, a nie konto rozrachunkowe, w związku z tym 
powyższy sposób zaksięgowania dopłat do kapitału własnego należy uznać za nierzetelny 
i naruszający przepisy ustawy o rachunkowości. 

[Dowód: akta kontroli str. 2037-2038, 2066, 2851, 2855] 

                                                      
57 Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm. 
58 Kwota odsetek została obliczona uwzględniając: wysokość marży wynikającą z umowy o kredyt w rachunku 
bieżącym zawartej przez BPK, tj. od 1,57% do 2,08%, stopę procentową  WIBOR 1M w wysokości 1,2% dla kwoty 
podatku za 2015 r., stopę procentową  WIBOR 1M w wysokości 1,5% dla kwoty podatku za 2016 r. oraz że rok 
kalendarzowy ma 365 dni. Przy wyliczaniu kwoty odsetek pomniejszano kwotę wcześniejszej zapłaty podatku o 
miesięczne raty, których wysokości określono w deklaracjach podatkowych odpowiednio za 2015 r. i 2016 r. 
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4. Spółka dokonała zwrotu dopłat otrzymanych od Gminy Bytom w łącznej wysokości 
16 570,5 tys. zł59, pomimo że nie posiadała uchwały Zgromadzenia Wspólników o zwrocie 
tych dopłat, wymaganej zgodnie z art. 228 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych60. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Zarząd BPK dokonał wcześniejszego zwrotu dopłat 
wniesionych przez Gminę Bytom w związku z ustnym zobowiązaniem otrzymanym od 
Wspólnika. Ponadto wskazał, że w protokołach z NZW z 16 stycznia 2017 r. i 14 lutego 
2017 r. Wspólnik nadmienił, że Gmina Bytom podejmie uchwałę o zwrocie dopłat najpóźniej 
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

Prezydent Bytomia podał w wyjaśnieniach, że: „po zasięgnięciu opinii prawnych powstała 
wątpliwość co do możliwości podjęcia uchwały o zwrocie dopłat w kontekście zapisu § 8a 
pkt 3 jednolitego aktu założycielskiego spółki oraz zapisu art. 179 § 1 Ksh”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2072, 2865-2872, 3281-3282, 10924] 

Zdaniem NIK ustne zobowiązanie Wspólnika nie było wystarczającą przesłanką do 
dokonania zwrotu ww. dopłat. Przywołany zapis aktu założycielskiego wskazuje na 
możliwość zwrotu dopłat dokonanych przez wspólnika, przewidzianą w art. 179 Ksh. 
Jednakże nie można zmienić reguły określonej w art. 228 pkt 5 Ksh co do tego, że uchwałę 
w tej sprawie podejmują zawsze wspólnicy.  

5. W księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych BPK wykazywano 
zaangażowanie finansowe BPK w wysokości 1 000 zł w Fundację na rzecz Likwidacji 
Niskiej Emisji, pomimo, że wg Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja o powyższej nazwie 
nie funkcjonuje, ani też nie funkcjonowała w przeszłości, jak również brak jest takiej 
Fundacji pod wskazanym przez BPK adresem. W księgach rachunkowych i sprawozdaniach 
finansowych zaangażowanie finansowe BPK w ww. Fundację, określono jako 
długoterminowe aktywa finansowe - „udziały”, pomimo że dla ewentualnych wpłat 
pieniężnych na fundusz założycielski fundacji mają zastosowanie postanowienia art. 3 ust 1 
pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości, w myśl których do pozostałych kosztów operacyjnych 
zalicza się m.in. przekazane, w tym w drodze darowizny aktywa, w tym środki pieniężne. 

Do dnia zakończenia kontroli Zarząd BPK nie udzielił odpowiedzi na zadane 27 listopada 
2017 r. pytania NIK dotyczące przyczyn powstania powyższych nieprawidłowości. Jednakże 
w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Spółka dokonała korekty i nie wykazywała 
zaangażowania finansowego w ww. Fundację. 

[Dowód: akta kontroli str. 152, 155, 3556] 

6. Zarząd BPK powołał spółkę Bytomski Sport Sp. z o.o., której przedmiotem działania była 
działalność leżąca w części poza sferą użyteczności publicznej (co dotyczy realizacji robót 
budowlanych związanych z obiektami sportowymi) oraz poza zakresem zadań własnych 
Gminy Bytom, do realizacji których spółka BPK została powołana na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej nr XXXI/245/92 z dnia 9 marca 1992 r. (co dotyczy m.in. działalności 
obiektów sportowych). Działanie to było niezgodne z art. 9 i 10 ustawy o gospodarce 
komunalnej oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr II/N/174/91 z 27 września 1991 r. powołano miejskie 
przedsiębiorstwo komunalne w Bytomiu, w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej nr 
XXI/131/91, XXI/132/91 i XXI/133/91 z 10 maja 1991 r. ws. nabycia: mienia komunalnego 
ciepłowniczego; z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę; kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków oraz z zakresu komunikacji pasażerskiej, będącego dotychczas 
w zarządzie Przedsiębiorstw w Katowicach. Następnie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr 
XXXI/245/92 z 9 marca 1992 r. przekształcono Miejskie Przedsiębiorstwo Techniki 
Sanitarnej w Bytomiu w Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., której 
przedmiotem działania była działalność gospodarcza użyteczności publicznej określona 
w akcie założycielskim, stanowiącym integralną część ww. uchwały. Przedmiot działalności 

                                                      
59 24 marca 2017 r.: 1,2 mln zł; 10 kwietnia 2017 r.: 1,2 mln zł; 28 kwietnia 2017 r.: 7 mln zł; 29 maja 2017 r.: 7 mln 
zł; 30 maja 2017 r.: 170,5 tys. zł. 
60 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm., zwanej dalej „Ksh”. 
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wskazany w akcie założycielskim obejmował m.in.: eksploatację wodociągów miejskich oraz 
zaopatrzenie miasta w wodę, gospodarkę ściekami, wywóz nieczystości stałych i płynnych, 
unieszkodliwianie i utylizację nieczystości. Przedmiot działalności wskazany w ww. akcie 
założycielskim nie obejmował realizacji robót budowlanych związanych z obiektami 
sportowymi bądź działalności obiektów sportowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 288-304] 

Zarząd BPK wyjaśniając przyczyny powołania przez BPK spółki BS, stwierdził m.in., że 
w ramach zadań własnych gminy zamierzano zmodernizować obiekt sportowy przy ul. 
Olimpijskiej, a zadanie to powierzono BPK. Uznano, że ze względu na znaczny koszt tego 
przedsięwzięcia i brak środków własnych BPK na jego realizację, celem zabezpieczenia 
interesów i ograniczenia ryzyka BPK, właściwym będzie powołanie spółki celowej. Zarząd 
BPK podkreślił, że inwestycja była bezpośrednio związana ze sferą użyteczności publicznej, 
bowiem działania miały przede wszystkim na celu poprawę infrastruktury obiektu oraz 
stworzenie odpowiedniej bazy sportowej, a Gmina Bytom zobowiązana jest do zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty realizując m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym 
terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych. Jednocześnie Zarząd BPK przyznał, że 
realizacja robót budowlanych61 nie znajduje się wśród zadań własnych gminy (realizację 
ww. inwestycji przez BPK - przed utworzeniem BS - przedstawiono w dalszej części nin. 
wystąpienia pokontrolnego). 

[Dowód: akta kontroli str. 155-156, 245-258] 

Wyjaśniając przyczyny wyrażenia zgody na powołanie Bytomskiego Sportu przez BPK, 
Prezydent Miasta stwierdził, m.in.: „Wyraziłem taką zgodę ponieważ uważałem że jest to 
dobre rozwiązanie. (…) Powołanie przez BPK spółki córki wynikało z rozpoczęcia realizacji 
zadania pod nazwą jw. i zaangażowania środków BPK, które następnie zostały wniesione 
aportem do spółki córki. Zarząd BPK uznał iż zasadnym będzie wyodrębnienie wskazanej 
inwestycji i powierzenie jej w całości innemu podmiotowi, co miało gwarantować należyte 
wykonanie inwestycji i ochronę interesów BPK”. W dalszych wyjaśnieniach podał: „(…) 
W toku spotkań i narad, również z zewnętrznymi podmiotami finansowymi i akceptacji 
Zarządu BPK Sp. z o.o., została podjęta decyzja o realizowaniu tej inwestycji przez spółkę. 
Wynikało to głównie z posiadanego zaplecza finansowo-organizacyjnego oraz 
doświadczenia jednostki w realizowaniu inwestycji. Zarząd spółki w celu lepszego nadzoru 
nad inwestycją powołał wraz ze spółką BARI Sp. z o.o. spółkę córkę Bytomski Sport Sp. 
z o.o. Ostatecznie spółkę przejęła Gmina Bytom na co została wyrażona zgoda przez Radę 
Miejską w Bytomiu. Wynikało to z analizy dostępnych form finansowania inwestycji i ich 
dostępności dla spółek będących bezpośrednio własnością Miasta Bytom”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5511, 9647] 

Podmioty tworzone przez spółkę z jednoosobowym udziałem gminy powinny wykonywać 
wyłącznie działalność, polegającą na realizowaniu zadań o charakterze użyteczności 
publicznej należących do zakresu właściwości gminy, w szczególności gdy spółka tworząca 
została powołana do realizacji takich zadań62. Powołanie spółki „córki”, której działalność 
w części wykraczała poza sferę użyteczności publicznej oraz poza zakres zadań 
związanych z dotychczasowym profilem działalności, do realizacji którego została powołana 
spółka „matka”, prowadziło do akceptowanego przez Prezydenta Miasta, przekroczenia 
przez Zarząd BPK swoich kompetencji, bowiem o sposobie prowadzenia i formach 
gospodarki komunalnej decyduje, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 
komunalnej, organ stanowiący gminy, a nie zarząd spółki komunalnej. Jednocześnie 
działanie to naruszało art. 10 ww. ustawy i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie 
gminnym, określające zasady i kompetencje gminy w zakresie tworzenia spółek prawa 
handlowego. Należy przy tym zaznaczyć, że także organy gminy tworząc spółki prawa 
handlowego dla realizacji określonych zadań, muszą wykazać istnienie stosownej normy 

                                                      
61 W zakresie wynikającym z nr PKD wskazanych w umowie Spółki - po rozszerzeniu przedmiotu działalności o: 
Realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10), Roboty budowlane 
związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20), Rozbiórkę i burzenie obiektów 
budowlanych (PKD 43.11), Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12), Wykonywanie pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39). 
62 Poza szczególnymi przypadkami wskazanymi w ustawie o gospodarce komunalnej. 
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prawnej, wskazującej w szczególności na działanie w zgodzie z przepisami ustaw 
o samorządzie gminnym i gospodarce komunalnej. 

7. Spółka wprowadziła odpis na fundusz rekultywacyjny dopiero 1 kwietnia 2016 r.63, 
pomimo, że zgodnie z art. 244 ustawy o odpadach zarządzający składowiskiem odpadów 
tworzy fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w art. 137 ust. 2, w terminie 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013 r., zatem Fundusz 
Rekultywacyjny winien był być utworzony do 23 lipca 2013 r. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła, że „w dniu 8 marca 2013 r. Dział Sprzedaży 
i Analiz przesłał do Zarządu (…) opracowanie dot. rekultywacji składowiska odpadów 
komunalnych BPK przy al. Jana Pawła II w Bytomiu. Dział nie otrzymał informacji zwrotnej 
co do decyzji Zarządu w tym temacie”. 

Ówczesny Prezes Zarządu wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności nieutworzenia funduszu 
rekultywacyjnego w terminie ustawowym, a osoby odpowiedzialne w BPK za ten obszar 
były kierowane na szkolenia z zakresu składowania odpadów i wejścia w życie nowych 
przepisów. Dodał, że nie miał żadnych informacji od komórek merytorycznych 
o konieczności utworzenia ww. funduszu. 

Kontrolerom przedłożono ww. opracowanie, w którym wskazano na konieczność utworzenia 
odpisu na fundusz rekultywacyjny oraz potwierdzenie, że to opracowanie zostało 
przekazane do wiadomości członków Zarządu. 

[Dowód: akta kontroli str. 2722-2724, 2767, 2787, 10711] 

8. Spółka od 2 listopada 2015 r. wynajmowała samochód osobowy od firmy prywatnej64 za 
kwotę 1 600,00 zł netto miesięcznie, a następnie w okresie od 25 listopada 2015 r. do 
27 września 2017 r. Spółka wynajmowała ten samochód Gminie Bytom65 za kwotę o połowę 
niższą, tj. 800,00 zł netto miesięcznie. Tym samym w ww. okresie Spółka wydatkowała na 
wynajem samochodu od firmy prywatnej kwotę 17 600,00 zł, która nie została 
zrekompensowana przychodami z tytułu wynajmu samochodu Gminie Bytom. Ponadto BPK 
poniosło koszty ubezpieczenia samochodów osobowych wynajmowanych Gminie Bytom na 
podstawie umów: nr DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z 25 
listopada 2015 r. i DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r. w łącznej wysokości 5 317,00 zł 
(2 200,00 zł w 2015 r.66 i 3 117,00 zł w 2016 r.67) pomimo, że zgodnie z § 6 tych umów to 
najemca (Gmina Bytom) był zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia przedmiotu 
najmu i kontynuowania jej w okresie obowiązywania ww. umów. Zatem łącznie BPK 
wydatkowało na wynajem samochodu wraz z jego ubezpieczeniem kwotę 22 917,00 zł, 
która nie została pokryta przychodami uzyskanymi z Gminy Bytom. 

Począwszy od umowy z 16 stycznia 2017 r. (nr DP/TS/518/2016/P), a także w kolejnej 
umowie z 27 września 2017 r. (nr DP/TS/342/2017/P - którą podwyższono miesięczną 
opłatę za wynajem samochodu do 1600,00 zł netto), w § 6 tych umów postanowiono, że to 
wynajmujący (BPK) ubezpiecza przedmiot najmu. Za okres ubezpieczenia od 2 listopada 
2017 do 1 listopada 2018 BPK poniosła niepokryte przez najemcę (Gminę Bytom) koszty 
polisy 3880,00 zł, pomimo że nie była w tym czasie dysponentem wynajmowanego 
samochodu. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK podała: „(…) Skarbnik Miasta (…) stwierdził, że Miasto 
nie ma takich środków by pokryć w całości koszty najmu, dlatego zaproponował by Miasto 
nadal mogło płacić za wynajem samochodu 800,00 zł68, na co wyraził zgodę Prezes (…), 
z zastrzeżeniem, że jak tylko Miasto będzie miało środki finansowe to pokryje w całości 

                                                      
63 Uchwałą Zarządu Spółki Nr 35/03/2016 z 29 marca 2016 r. Nowy cennik przyjmowania odpadów na składowisko 
obowiązywał od 1 kwietnia 2016 r. 
64 Umowa najmu długoterminowego nr 01/11/2015 z 2 listopada 2015 r. 
65 Umowa najmu samochodu DZ/TT/745/2014/P z 18 grudnia 2014 r. wraz z aneksem z 25 listopada 2015 r., 
umowa najmu samochodu DZ/TT/54/2016/P z 4 stycznia 2016 r., umowa najmu samochodu DZ/TS/518/2016/P z 
16 stycznia 2017 r. 
66 Okres ubezpieczenia od 2 listopada 2015 r. do 1 listopada 2016 r. 
67 Okres ubezpieczenia od 2 listopada 2016 r. do 1 listopada 2017 r. 
68 Tj. tak jak w przypadku samochodu marki Skoda Octavia wyprodukowanego w 2009 r. - przypis NIK. 
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koszty raty. Dopiero z Prezesem (…) udało nam się podpisać umowę z Miastem na pełną 
kwotę najmu tj. 1 600,00 zł. (…) W momencie przekazywania samochodu do Miasta 
użytkownikiem tego samochodu był Wiceprezydent (…)”. Ponadto Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK wyjaśniła, że „w związku z brakiem środków na zapłacenie 
ubezpieczenia samochodu (…) wynajmowanego przez Urząd Miasta Bytom, BPK zapłaciło 
w/w ubezpieczenie z własnych środków”. 

Prezydent Miasta wyjaśnił, że „zawarcie umowy najmu samochodu osobowego na potrzeby 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzedzone zostało przeprowadzeniem analizy rynkowej, w 
wyniku której BPK przedstawiło najkorzystniejsze warunki”. Prezydent Miasta dodał, że 
„Gmina Bytom przyjęła za oczywisty fakt, iż BPK wprowadziło zwyczaj uiszczania opłaty za 
ubezpieczenie samochodu (…)”. 

Kontrolerom nie przedstawiono żadnej dokumentacji dotyczącej analizy rynkowej najmu 
samochodu. Prezydent Miasta wyjaśnił jedynie, że „analiza rynkowa dotycząca najmu 
samochodu służbowego była przeprowadzana głównie telefonicznie i polegała na 
zorientowaniu się na rynku samochodowym w kwestii ogólnych warunków najmu (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2469-2498, 2506-2518, 3478, 3518, 10874-10884, 
10923-10924, 10956] 

Zdaniem NIK przedmiotem działalności BPK nie jest wynajem samochodów tylko 
realizowanie zadań własnych gminy, dla których Gmina Bytom powołała Spółkę. 
Wynajmowanie samochodu przez BPK Gminie Bytom za wynagrodzeniem 
niepokrywającym wydatków, które ponosiło BPK z tytułu najmu tego samego samochodu od 
podmiotu prywatnego oraz jego ubezpieczenia należy ocenić jako działanie niegospodarne. 

9. Wiceprezes ds. Finansowych BPK w okresie od 7 października 2014 r. do 10 lutego 
2015 r. pobrała pięć zaliczek na łączną kwotę 135,0 tys. zł, których nie rozliczyła w terminie 
14 dni od daty ich pobrania, co było niezgodne z § 12 ust. 4 Instrukcji obiegu i kontroli 
dokumentów w BPK. I tak zaliczki: 

− 30,0 tys. zł z 7 października 2014 r. zwrócono 31 grudnia 2014 r., tj. po 85 dniach, 
− 26,0 tys. zł z 17 października 2014 r. zwrócono 31 grudnia 2014 r., tj. po 75 dniach, 
− 64,0 tys. zł z 20 października 2014 r. zwrócono 31 grudnia 2014 r., tj. po 72 dniach, 
− 10,0 tys. zł z 20 października 2014 r. zwrócono 4 lutego 2015 r., tj. po 107 dniach, 
− 5,0 tys. zł z 10 lutego 2015 r. zwrócono 11 maja 2015 r., tj. po 90 dniach. 

Wiceprezes ds. Finansowych pobrała trzy zaliczki w wysokości: 26,0 tys. zł 17  października 
2014 r., 64,0 tys. zł i 10 tys. zł 20 października 2014 r., pomimo że nie zwróciła zaliczki 
w wysokości 30 tys. zł z dnia 7 października 2014 r., co stanowiło naruszenie § 12 ust. 7 
ww. Instrukcji, zgodnie z którym do czasu rozliczenia się z poprzednio pobranej zaliczki nie 
mogą być wypłacane następne zaliczki. Z kolei  zaliczkę pobraną 20 października 2014 r. 
w wysokości 10 tys. zł Wiceprezes ds. Finansowych rozliczyła dopiero 4 lutego 2015 r., co 
było niezgodne z § 12 ust. 9 tej Instrukcji, który stanowi, że wszystkie zaliczki podlegają 
bezwzględnie rozliczeniu na koniec każdego roku kalendarzowego. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła: „pobierałam zaliczki tylko w wyłącznie w celu 
pogotowia awaryjnego. Środki przekazywałam bezpośrednio Prezesowi (…) [ówczesnemu 
Prezesowi BPK - przypis NIK], które później były przechowywane przez niego w sejfie. 
Środki z zaliczek miały służyć do zapłaty kontrahentom za świadczone usługi w przypadku 
nagłych awarii sieci, gdy dostęp do kasy Spółki był niemożliwy (np. w weekendy lub 
w nocy). Czasem dostawcy żądali natychmiastowej zapłaty za materiały lub usługi. Ponadto 
środki z zaliczek były przechowywane ze względu na częste awarie systemu bankowości 
o ile dobrze pamiętam w Banku PKO BP”. Dodała, że: „to było pogotowie awaryjne, dlatego 
odbywało się to na innych zasadach niż w przypadku zaliczek zakupowych, które są 
opisane w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w BPK Sp. z  o.o.”. Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK nie okazała żadnych dokumentów potwierdzających wskazany przez nią 
sposób wykorzystywania pobranych zaliczek.  

Kierownik Wydziału Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej BPK stwierdził, że 
zarówno w nocy jak i w dni wolne od pracy awarie sieci wodnokanalizacyjnej były usuwane 
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przez firmy zewnętrzne wyłonione w trybie postępowania przetargowego, z którymi BPK ma 
podpisane umowy. Firmy te po usunięciu awarii sporządzały kosztorys, a po jego weryfikacji 
przez BPK, wystawiały fakturę, na podstawie której dokonywano zapłaty. Dodał, że nie ma 
wiedzy by jakiekolwiek płatności były dokonywane z góry gotówką. 

NIK zwraca uwagę, że w latach 2014-2015 spółka BPK nie posiadała rachunku bankowego 
ani w PKO BP S.A. ani w Banku Pekao S.A. 

Odnosząc się do zaliczki 10,0 tys. zł z 20 października 2014 r. Wiceprezes ds. Finansowych 
BPK wyjaśniła, że za nierozliczenie ww. zaliczki w terminie do końca roku kalendarzowego 
odpowiadał ówczesny Prezes BPK. Dodała, że monitowała ustnie u Prezesa o zwrot tej 
zaliczki, jednak Prezes zwrócił środki dopiero 4 lutego 2015 r.  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK wyjaśnił, że „nie było takich sytuacji, żeby ktokolwiek 
przekazywał mi zaliczki pobrane przez siebie z BPK. Takich zaliczek nie przekazywała mi 
nigdy również Pani Wiceprezes”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 908, 1142-1163, 3518-3519, 10711, 10908, 10910-10911] 

Zdaniem NIK, powyższe okoliczności wskazują, że środki z zaliczek zostały pobrane 
w celach niezwiązanych z działalnością spółki BPK oraz że były rozliczane i zwracane 
w terminach i na zasadach niezgodnych z postanowieniami Instrukcji obiegu dokumentów 
i kontroli dokumentów w BPK. W ocenie NIK, pobrane przez Wiceprezes ds. Finansowych 
zaliczki w łącznej kwocie 135,0 tys. zł były w istocie nieoprocentowanymi pożyczkami 
udzielonymi jej przez BPK. Powyższe działanie było nielegalne i niegospodarne. 

Podstawowa działalność BPK, polegająca na: dostawie wody, odbiorze i oczyszczaniu 
ścieków oraz wód opadowych, a także gospodarce odpadami, mieściła się w ramach 
ustalonego przez organ założycielski celu i przedmiotu działalności Spółki oraz odpowiadała 
zadaniom własnym gminy określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, 
mającym charakter zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.  

Działalność BPK polegająca na odbiorze i oczyszczaniu ścieków we wszystkich latach 
2012-2017 r. przynosiła dodatnie wyniki, a odbiór i oczyszczanie wód opadowych 
i roztopowych oraz gospodarka odpadami w ww. okresie generowała wyniki ujemne. Także 
na pozostałych rodzajach swojej podstawowej działalności BPK w niemal wszystkich latach 
tego okresu ponosiła straty. Istotną przyczyną ujemnych wyników na ww. działalności był 
wysoki poziom kosztów ogólnozakładowych (pośrednich), których genezę przedstawiono 
w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawową przyczyną strat Spółki na odbiorze i oczyszczaniu wód opadowych 
i roztopowych był brak, od 2014 r. do dnia zakończenia nin. kontroli NIK, przychodów 
z tytułu prowadzenia tej działalności, przy równoczesnym ponoszeniu kosztów utrzymania 
i eksploatacji infrastruktury związanej z realizacją tego zadania, które rocznie wynosiły 
ponad 10 mln zł. Działania podejmowane przez BPK w trakcie kontroli NIK, związane 
z przygotowaniami do wdrożenia opłat za odprowadzanie wód opadowych (oraz wiążące się 
z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków), mają 
wg założeń od 2018 r. zapewnić Spółce przychody pokrywające koszty prowadzenia tej 
działalności.  

Izba negatywnie ocenia wprowadzenie przez Spółkę, jako zarządzającą składowiskiem 
odpadów, odpisu na fundusz rekultywacyjny z blisko trzyletnią zwłoką, w stosunku do 
terminu przewidzianego ustawą o odpadach. NIK zwraca także uwagę, że wydzierżawienie 
części składowiska w 2017 r. nie zapobiegło ponoszeniu przez BPK strat na tej działalności. 

Kondycja finansowa spółki BPK w latach 2012-2017, zdaniem NIK, była niekorzystna, 
o czym świadczyły ponoszone w tych latach wysokie straty netto (poza 2013 r., w którym 
osiągnęła zysk69), ujemne wskaźniki rentowności oraz niskie wskaźniki płynności 
finansowej. Poprawie sytuacji ekonomicznej Spółki nie służyło jej zaangażowanie finansowe 
w udziały lub akcje innych podmiotów, w szczególności biorąc pod uwagę ich późniejszą 

                                                      
69 Do uzyskania zysku w 2013 r. przyczyniła się przede wszystkim ugoda z Gminą zawarta w końcu 2013 r., na 
mocy której Spółka uzyskała blisko 11 mln zł na pokrycie wydatków na utrzymanie kanalizacji deszczowej. 

Ocena cząstkowa 
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likwidację, upadłość bądź udzielane im przez BPK wsparcie finansowe m.in. w formie 
pożyczek - co przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

W ocenie NIK, powołanie BS - spółki „córki” BPK, której działalność w części wykraczała 
poza sferę użyteczności publicznej oraz poza zakres zadań związanych z dotychczasowym 
profilem działalności, do realizacji którego została powołana spółka „matka”, prowadziło do 
przekroczenia przez Zarząd BPK swoich kompetencji, bowiem o sposobie prowadzenia 
i formach gospodarki komunalnej decyduje, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o gospodarce komunalnej, organ stanowiący gminy, a nie zarząd spółki komunalnej. 
Jednocześnie działanie to naruszało art. 10 ww. ustawy i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy 
o samorządzie gminnym, określające zasady i kompetencje gminy w zakresie tworzenia 
spółek prawa handlowego. 

Zdaniem NIK rozszerzanie, na wnioski Zarządu BPK, przedmiotu działalności Spółki 
o działalność wykraczającą poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej, nie znajdowało podstaw prawnych w ustawach o samorządzie gminnym 
oraz o gospodarce komunalnej, określających ograniczenia prowadzenia takiej działalności 
przez spółki komunalne, wynikające z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w zw. z art. 
9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dotyczyło to w szczególności wykonywania robót 
budowlanych w ramach budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz obrotu 
nieruchomościami, polegającego na zakupie nieruchomości na cele niezwiązane 
z prowadzoną przez BPK działalnością, celem ich dalszej odsprzedaży. Działalność tę oraz 
jej negatywne skutki finansowe dla BPK przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

Jako działania niegospodarne oraz nie znajdujące podstaw prawnych NIK ocenia 
dokonywanie przez Zarząd BPK zapłaty podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Bytom 
przed powstaniem zobowiązania podatkowego, jak również wynajmowanie Miastu 
samochodu osobowego, za kwotę o połowę niższą od ponoszonych przez BPK kosztów 
wynajmu tego samego samochodu od firmy prywatnej, a także pokrywanie przez Spółkę 
kosztów ubezpieczenie tego pojazdu.  

Zdaniem NIK, pobieranie przez Wiceprezes ds. Finansowych BPK z kasy Spółki 
gotówkowych zaliczek na nieznane cele oraz ich opóźnione rozliczanie, dokonywane na 
zasadach niezgodnych z Instrukcją obiegu i kontroli dokumentów w BPK, było działaniem 
nielegalnym i niegospodarnym. 

2. Powoływanie osób do organów BPK oraz ich wynagrodzenia 

2.1. Członkowie Rady Nadzorczej BPK w badanym okresie spełniali wymóg określony w art. 
4 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi70, który stanowi, że jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej 
tylko w jednej spośród spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4-7 ww. ustawy w jej ówczesnym 
brzmieniu. Przepis ten obowiązywał w spółkach z większościowym udziałem jednostek 
samorządu terytorialnego do 9 września 2016 r. Od ww. daty obowiązywał jedynie przepis 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne71, zgodnie z którym osoby nie mogą 
zostać zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne 
jednostek samorządu terytorialnego do objęcia stanowiska w organach nadzorczych więcej 
niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. 
Członkowie Rady Nadzorczej BPK spełniali ww. wymóg ustawy antykorupcyjnej. 

[Dowód: akta kontroli str. 10925] 

2.2. Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia osób zasiadających w Zarządzie i RN BPK 
zgodnie z § 11 pkt 10 Aktu założycielskiego Spółki należało do zadań Zgromadzenia 
Wspólników. Na podstawie uchwały nr 25/2008 ZW z 20 czerwca 2008 r. Prezesowi 
Zarządu przysługiwało wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5,5- krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

                                                      
70 Dz. U. z 2018 r. poz. 1252; zwana dalej „ustawą kominową”. 
71 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393; zwana dalej „ustawą antykorupcyjną”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Statystycznego72, a Wiceprezesowi Zarządu przysługiwało wynagrodzenie miesięczne 
w wysokości 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uchwałą nr 
22/10/2012 ZW z 18 października 2012 r. wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa 
Zarządu zostało obniżone odpowiednio do 4,5 i 4-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. 

W związku z przyjęciem przez Spółkę do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja 
istniejącego stadionu piłkarskiego” ZW uchwałą nr 4/03/2014 zmieniło ww. uchwałę 
i zwiększyło wynagrodzenie miesięczne Prezesa Zarządu do 6-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, natomiast uchwałą nr 5/03/2014 z 14 marca 2014 r określiło  
wynagrodzenie miesięczne Członka Zarządu w wysokości 3-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2013 r. 

Uchwałą NZW nr 22/08/2015 z 18 sierpnia 2015 r. uchyliło uchwałę nr 4/03/2014 
z 14 marca 2014 r. i tym samym przywróciło pierwotne brzmienie uchwały nr 22/10/2012 
ZW z 18 października 2012 r., tj. m.in. iż Prezesowi Zarządu przysługuje miesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 4,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Uchwałą nr 1/01/2016 z 27 stycznia 2016 r. ZW zmieniło uchwałę 22/10/2012 i przyznało 
Prezesowi Zarządu wynagrodzenie w wysokości 5,5-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, a Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych 5-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia.  

W ww. uchwałach wysokość wynagrodzeń miesięcznych nie przekroczyła limitu 
określonego w art. 8 pkt 3 ustawy kominowej, zgodnie z którym maksymalna wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. 

Uchwałą ZW nr 2/04/2017 z 10 kwietnia 2017 r. określono, że kwota miesięcznego 
wynagrodzenia stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, 
z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Prezesa będzie się mieściło w przedziale kwotowym od 
3 do 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a wynagrodzenie Członków 
Zarządu zmieści się w przedziale kwotowym od 2 do 4-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia. Kwoty wynagrodzeń ustalone ww. uchwale nie przekroczyły limitów 
określonych w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami73, tj. 3-5 krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia. 

Na podstawie uchwały 6/05/2017 Rady Nadzorczej z 22 maja 2017 r. wynagrodzenie stałe 
Prezesa Zarządu ustalono na poziomie 5-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, a wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu na poziomie 4,5-krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 872, 874, 876-879, 881, 886-887, 889-893] 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określała uchwała nr 29/2008 ZW z 19 grudnia 
2008 r. w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przewodniczącego 
RN i w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pozostałych 
członków RN. W ww. uchwale nie przekroczono limitu określonego w art. 8 pkt 8 ustawy 
kominowej, tj. jednego przeciętnego wynagrodzenia. 

Uchwałą nr 1/04/2017 z 10 kwietnia 2017 r. ZW zmieniło wysokość wynagrodzenia 
członków RN. I tak, Przewodniczący RN otrzymywał wynagrodzenie w wys. 0,8 krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz RN 
0,6 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a pozostali członkowie RN 0,5 
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co spełniało wymogi art. 10 ust. 1 pkt 
3 nowej ustawy kominowej, zgodnie z  którym wynagrodzenie miesięczne członków organu 
nadzorczego nie może przekroczyć jednego przeciętnego wynagrodzenia. 

[Dowód: akta kontroli str. 873, 875, 888] 

                                                      
72 Zwane dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem”. 
73 Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 j.t.; zwana dalej „nową ustawą kominową”. 
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W latach 2012-2017 na wynagrodzenia członków Zarządu wydatkowano 4 247,7 tys. zł 
(673,0 tys. zł w 2012 r., 807,9 tys. zł w 2013 r., 630,5 tys. zł w 2014 r., 680,8 tys. zł 
w 2015 r., 707,1 tys. zł w 2016 r. i 748,4 tys. zł w 2017 r.), a na wynagrodzenia członków 
RN wydatkowano 895,1 tys. zł (133,0 tys. zł w 2012 r., 163,8 tys. zł w 2013 r., 153,8 tys. zł 
w 2014 r., 158,9 tys. zł w 2015 r., 158,4 tys. zł w 2016 r. i 127,2 tys. w 2017 r.). Przy 
naliczaniu wysokości wynagrodzeń miesięcznych członków Zarządu i RN przestrzegano 
limitów określonych w ww. uchwałach, poza przypadkami opisanymi w dalszej części 
wystąpienia. 

W 2014 r. i 2015 r. Członkom Zarządu Spółki została wypłacona nagroda roczna za 
odpowiednio 2013 i 2014 r. w łącznej wysokości 110,4 tys. zł (55,4 tys. zł w 2014 r. i 55,0 
tys. zł w 2015 r.). Wysokość nagrody rocznej dla poszczególnych członków Zarządu nie 
przekroczyła trzykrotności ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 
poprzedzającym przyznanie nagrody, co było zgodne z art. 10 ustawy kominowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 1044-1056] 

Na podstawie uchwały nr 22/10/2012 ZW BPK z 18 października 2012 r. ustalono, że 
w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę z innych przyczyn niż 
naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, członkom Zarządu może 
być przyznana odprawa w wysokości jednego ich wynagrodzenia miesięcznego. Uchwała 
ZW nr 2/04/2017 z 10 kwietnia 2017 r. zmieniła wysokość odprawy do kwoty 
trzymiesięcznego wynagrodzenia stałego (pod warunkiem pełnienia funkcji przez członka 
Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy).  

W latach 2012-2017 odwołanym członkom Zarządu wypłacono odprawy w łącznej 
wysokości 221,4 tys. zł, a w jednym przypadku wypłacono odszkodowanie w kwocie 82,9 
tys. zł, co szerzej zostało opisane w dalszej części wystąpienia. 

Ponadto członkowie Zarządu otrzymali świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w łącznej kwocie 20,1 tys. zł, a trzem członkom Zarządu wypłacono nagrodę 
jubileuszową w łącznej wysokości 5,1 tys. zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 876-877, 891,1044-1056] 

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

1. W 2013 r. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali wynagrodzenie o łącznie 
32 567,10 zł brutto wyższe niż wynikało to z uchwał ZW nr 29/2008 z 19 grudnia 2008 r. 
i nr 22/10/2012 z 18 października 2012 r., zgodnie z którymi wynagrodzenie Prezesa 
i Wiceprezesa Zarządu ustalono w wysokości odpowiednio 4,5 i 4-krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia, a wynagrodzenie członków RN w wysokości 80% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przewodniczącego RN i w wysokości 60% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pozostałych członków RN. Prezes 
i Wiceprezes Zarządu otrzymywali miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe odpowiednio 
o 1 046,71 zł i 930,40 zł. Przewodniczący RN otrzymywał wynagrodzenie miesięczne brutto 
wyższe o 186,08 zł, a pozostali członkowie RN o 139,56 zł. 

Kierownik Działu Kadr i Płac, odpowiedzialna za sporządzanie list płac, wyjaśniła, że 
wynagrodzenia zostały błędnie ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 
18 stycznia 2013 r. ws. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w grudniu 2012 r. wynoszącego 4 107,95 zł, 
zamiast na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2013 r. ws. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w IV kwartale 2012 r. wynoszącego 3 875,35 zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 1047-1049, 1051-1052, 1057-1059, 1072, 1101-1127] 

2. Spółka wypłaciła byłemu Prezesowi Zarządu BPK odszkodowanie w wysokości 
82 909,92 zł (tj. równowartości jego 4-krotnego miesięcznego wynagrodzenia), co było 
działaniem nieposiadającym podstaw prawnych i niegospodarnym. Były Prezes Zarządu 
BPK złożył 15 lipca 2016 r. rezygnację ze stanowiska Prezesa i zaproponował rozwiązanie 
umowy o pracę na mocy porozumienia stron ze skutkiem na dzień 31 lipca 2016 r., przy 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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jednoczesnym wypłaceniu mu odszkodowania w wysokości jego czteromiesięcznego 
wynagrodzenia za pracę. Na powyższe zgodę udzieliła Wiceprezes ds. Finansowych BPK.  

Na podstawie umowy o pracę z 26 stycznia 2016 r. byłemu Prezesowi Zarządu 
przysługiwała odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia - jedynie 
w przypadku odwołania go ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę przez 
Pracodawcę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku 
zatrudnienia. Natomiast w sytuacji rezygnacji ze stanowiska odprawa nie przysługiwała. 
Postanowienia ww. umowy nie określały żadnej formy przyznania odszkodowania.  

Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła: „żeby zapobiec sytuacji, w której Prezes 
Spółki po złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa, musiał nadal świadczyć pracę, 
postanowiłam o wypłaceniu równowartości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia 
z tytułu umowy o pracę Prezesa Zarządu oraz jednokrotność tego wynagrodzenia za 
rezygnację ze stanowiska”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1048, 1062-1063, 1240-1246, 3517] 

Zdaniem NIK, wypłacenie Prezesowi Zarządu BPK ww. odszkodowania było działaniem 
nieposiadającym podstawy prawnej i niegospodarnym, biorąc pod uwagę postanowienia 
umowy o pracę oraz fakt, że umowa ta została rozwiązana z dniem 31 lipca 2016 r. 
z inicjatywy Prezesa Zarządu - na mocy porozumienia stron - bez zachowania okresu 
wypowiedzenia oraz bez obowiązku dalszego świadczenia pracy po ww. dniu. 

3. Spółka wypłaciła w sposób nieuprawniony byłemu Wiceprezesowi BPK odprawę 
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, tj. 49 662,96 zł. Wypłata nastąpiła 
z naruszeniem obowiązującej uchwały ZW, do czego przyczynił się Przewodniczący RN, 
który przekraczając swoje kompetencje podpisał w dniu 12 listopada 2014 r. z byłym 
Wiceprezesem Zarządu porozumienie w sprawie zmiany umowy o pracę. W § 9 ust. 3 
umowy zmieniono zapis postanawiając, że w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania 
umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku 
zatrudnienia, pracownikowi przysługiwać będzie odprawa w wysokości jego 3-krotnego 
wynagrodzenia miesięcznego. Było to niezgodne z uchwałą ZW BPK nr 22/10/2012 
z 18 października 2012 r., która stanowiła, że w ww. przypadku członkom Zarządu może 
być przyznana odprawa w wysokości ich jednego wynagrodzenia miesięcznego. W dniu 
15 grudnia 2015 r. były Wiceprezes Zarządu zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu 
i wypowiedział umowę o pracę za porozumieniem stron bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. Umowa została rozwiązana z dniem 18 grudnia 2015 r.  

Przewodniczący RN wyjaśnił, że do zawarcia porozumienia został zobligowany 
i upoważniony przez RN BPK, a zarówno wniosek Zarządu Spółki, jak i projekt uchwały 
dotyczące ww. porozumienia były pozytywnie zaopiniowane przez radcę prawnego, którego 
stanowisko było dla członków RN gwarantem zgodności uchwały z aktami prawnymi. 

Zdaniem NIK działania Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, odnoszące się do 
zmiany zasad wynagradzania i przyznawania odpraw członkom Zarządu Spółki nie powinny 
wykraczać poza ustalenia w tym zakresie wynikające z uchwał ZW Spółki. Ponadto 
w ocenie NIK, w ww. przypadku odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w ogóle nie 
przysługiwała Wiceprezesowi Zarządu, gdyż przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę 
leżała po jego stronie, a nie po stronie pracodawcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1048, 1218-1236, 3513] 

4. Niezależnie od ww. odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, BPK 
bezpodstawnie wypłaciła byłemu Wiceprezesowi Zarządu dodatkowo trzymiesięczne 
wynagrodzenie w wysokości 49 662,96 zł za okres od stycznia do marca 2016 r., pomimo 
że z dniem 18 grudnia 2015 r. umowa o pracę zawarta pomiędzy BPK a Wiceprezesem 
została rozwiązana na mocy porozumienia stron74. 

Ówczesny Prezes Zarządu wyjaśnił: „(…) Uzgodnienia dotyczące terminu i trybu 
rozwiązania umowy odbyły się poza moim udziałem poprzez wypracowanie formuły tego 
rozwiązania pomiędzy Wiceprezesem (…) i Wiceprezydentem Miasta (…) w porozumieniu 

                                                      
74 Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.). 
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z Przewodniczącym Rady Nadzorczej (…). Ja jedynie zaakceptowałem taki tryb rozwiązania 
umowy o pracę i wypłatę wynagrodzeń w kwotach wynikających z zawartej z Wiceprezesem 
umowy, w tym wypłatę wynagrodzenia po rozwiązaniu z dniem 18 grudnia 2015 r. umowy 
o pracę, tj. za okres do 31 marca 2016 r.”. 

Zdaniem NIK Spółka nienależnie wypłaciła byłemu Wiceprezesowi wynagrodzenie za okres 
od stycznia do marca 2016 r., gdyż stosunek pracy ustał 18 grudnia 2015 r., a rozwiązanie 
umowy o pracę nastąpiło bez zachowania okresu wypowiedzenia, co oznacza, że 
Wiceprezes Zarządu w ww. okresie nie był już pracownikiem Spółki oraz nie świadczył 
w niej pracy. Wypłata wynagrodzenia za wskazany wyżej okres była zatem działaniem nie 
znajdującym podstaw prawnych oraz niegospodarnym. 

[Dowód: akta kontroli str.1048, 1218-1239, 10710 

5. Spółka wypłaciła Członkom Zarządu BPK nagrody za rok obrotowy 2014 r. w łącznej 
wysokości 55,0 tys. zł75 pomimo, że w 2014 r. BPK odnotowała stratę finansową oraz 
znacząco obniżyła się płynność finansowa Spółki. Wypłacenie nagród w powyższej sytuacji, 
było działaniem niegospodarnym, a także opartym na nierzetelnych przesłankach. 

W 2015 r. RN BPK zwróciła się z wnioskiem do ZW o wypłatę nagrody Członkom Zarządu 
BPK za rok obrotowy 2014 r. Uchwałami nr 19/07/2015, nr 20/07/2015 i nr 21/07/2015 
z 30 lipca 2015 r. ZZW wyraziło zgodę na wypłatę nagród w łącznej wysokości 55,0 tys. zł. 

Swój wniosek Rada Nadzorcza umotywowała tym, że „(…) pozytywnie ocenia osiągnięte 
w 2014 r. wyniki finansowe (…). Na dodatkową uwagę zasługuje poprawa takich 
wskaźników ekonomicznych jak wskaźnik płynności (…)”.  

NIK zwraca uwagę, że Spółka w 2014 r. osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 
8 288 313,35 zł, a wskaźniki płynności bieżącej76 i szybkiej77 uległy znacznemu pogorszeniu 
odpowiednio z 1,17 i 1,15 do 0,66 i 0,64.  

Członek Rady Nadzorczej wyjaśnił, że „Rada Nadzorcza otrzymała informację, iż wyniki 
finansowe osiągnięte w 2014 r. są korzystne i optymalne, a Zarząd nie miał wpływu na 
osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego. (…) na osiągnięcie ujemnego wyniku 
finansowego miała wpływ konieczność dokonania korekt faktur za rok 2012 r. związanych z 
wodami opadowymi i roztopowymi”. 

Należy podkreślić, że kwota 6 366,1 tys. zł z tytułu korekt faktur za rok 2012 r. związanych 
z wodami opadowymi i roztopowymi, została zaksięgowywana jako strata z lat ubiegłych 
i nie miała wpływu na wynik finansowy Spółki osiągnięty w 2014 r. W związku z tym, 
w ocenie NIK, ww. wniosek RN był nierzetelny, jako oparty na nierzetelnych przesłankach. 

[Dowód: akta kontroli str. 882-884, 896-897, 1963, 1969, 1979, 3511] 

6. Wiceprezes ds. Finansowych w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 6 lutego 2017 r. 
zajmowała równocześnie stanowisko Dyrektora ds. Finansowych, pomimo że zarówno 
obowiązujący w tym czasie regulamin organizacyjny Spółki jak i schematy organizacyjne78, 
nie przewidywały takiego stanowiska. Ponadto do umowy o pracę Wiceprezes ds. 
Finansowych na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych nie sporządzono załącznika nr 1, 
który miał określić zakres obowiązków na tym stanowisku. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że: „jedynie przez przeoczenie w wielu zmianach 
dokonywanych w schematach organizacyjnych nie uwzględniono wprowadzonych 
stanowisk”. Dodała, że „otrzymała ustnie zakres swoich obowiązków na stanowisku 

                                                      
75 Prezesowi Zarządu BPK przyznano nagrodę w wys. 1,5 krotności jego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za 2014 r., Wiceprezes ds. Finansowych BPK przyznano nagrodę w wys. pięciokrotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale 
2009 r., ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a kolejnemu Wiceprezesowi Zarządu BPK 
przyznano nagrodę w wys. 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. 
76 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
77 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych, zapasów i  krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
do zobowiązań krótkoterminowych. 
78 Wprowadzone zarządzeniami wewnętrznymi Prezesa Zarządu BPK o nr: 18/2014 z 18 czerwca 2014 r., 26/2014 
z 1 grudnia 2014 r., 12/2015 z 22 kwietnia 2015 r., 28/2015 z 20 listopada 2015 r., 06/2016 z 4 lutego 2016 r., 
16/2016 z 25 lutego 2016 r., 17/2016 z 26 lutego 2016 r., 19/2016 z 21 marca 2016 r., 24/2016 z 1 lipca 2016 r. 
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Dyrektora ds. Finansowych od ówczesnego Prezesa Zarządu. Pisemny zakres czynności 
miał być uzupełniony w późniejszym terminie, co jednakże z uwagi na przeoczenie nie 
zostało uzupełnione”.  

Przedstawiony w wyjaśnieniach zakres obowiązków na stanowisku Dyrektora ds. 
Finansowych, w ocenie NIK, pokrywał się z zakresem jej obowiązków na stanowisku 
Wiceprezesa ds. Finansowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 541-576, 640-657, 1054, 1185-1189, 2834, 10930] 

7. Były Wiceprezes Zarządu w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 12 listopada 2014 r. 
zajmował równocześnie stanowisko Dyrektora ds. Ochrony Środowiska i Inwestycji, pomimo 
że zarówno obowiązujący w tym czasie regulamin organizacyjny Spółki jak i schemat 
organizacyjny79, nie przewidywały takiego stanowiska. Ponadto zakres obowiązków 
określony w § 4 pkt 1 umowy o pracę na stanowisku Dyrektora ds. Ochrony Środowiska 
i Inwestycji był tożsamy z zakresem obowiązków określonym w § 4 pkt 1 umowy na 
wykonywanie funkcji Wiceprezesa.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że: „jedynie przez przeoczenie w wielu zmianach 
dokonywanych w schematach organizacyjnych nie uwzględniono wprowadzonych 
stanowisk”. Dodała, że zakres obowiązków na ww. stanowiskach różnił się: 
„W szczególności do zakresu obowiązków Dyrektora należały nadzór i koordynacja działań 
pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów prawa 
z zakresu ochrony środowiska i ustaw pokrewnych, jak również koordynacja zadań 
związanych z realizacją inwestycji Spółki. Wiedza merytoryczna w tym zakresie nie była 
wymagana od Wiceprezesa Zarządu. Była natomiast niezbędna do zajmowania stanowiska 
Dyrektora”. 

NIK zwraca uwagę, że podany w powyższych wyjaśnieniach zakres obowiązków został 
określony w § 4 pkt 3 umowy na wykonywanie funkcji Wiceprezesa, a nie w umowie o pracę 
na stanowisku Dyrektora.  

[Dowód: akta kontroli str. 541-576, 640-657, 1054, 1218-1230, 2834, 10931] 

8. Zatrudnienie przez ówczesny Zarząd Spółki osoby na stanowisku Dyrektora Naczelnego 
w okresie od 15 lipca do 3 października 2016 r., pomimo, że zarówno obowiązujące w tym 
czasie schematy organizacyjne80, jak i regulamin organizacyjny nie przewidywały takiego 
stanowiska.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „w dniu podpisania umowy na stanowisko 
Dyrektora Naczelnego miał zostać zmieniony schemat organizacyjny przez ówczesnego 
Prezesa Zarządu uwzględniający utworzone stanowisko. W tym samym dniu Prezes złożył 
rezygnację z pełnionej funkcji i nie zdążył dokonać stosownych zmian. Niemniej jednak 
zgodnie z założeniami Dyrektor Naczelny miał kierować komórkami organizacyjnymi, które 
wcześniej podlegały pod Prezesa Zarządu”. 

NIK zwraca uwagę, że wskazany w umowie o pracę zakres obowiązków nie pozwalał na 
ustalenie, które komórki organizacyjne Spółki miały podlegać Dyrektorowi Naczelnemu, 
a w szczególności, że miały to być komórki, które wcześniej podlegały Prezesowi Zarządu. 

 [Dowód: akta kontroli str. 541-576, 640-657, 1054, 1247-1250, 10931] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wypłacanie niektórych składników 
wynagrodzenia członków organów spółki BPK. W 2013 r. wynagrodzenia członków zarządu 
i rady nadzorczej zostały błędnie obliczone, w wyniku czego wypłacono im zbyt wysokie 
wynagrodzenia. Członkom Zarządu, którzy sami rezygnowali z pełnionych funkcji wypłacano 
nienależne odprawy, odszkodowania oraz wynagrodzenia. Członkom Zarządu wypłacono 
nagrody roczne za 2014 r., które w ocenie NIK ze względu na złe wyniki finansowe Spółki 
nie powinny zostać im przyznane. Ponadto w Spółce zatrudniono członków Zarządu na 
stanowiskach dyrektorskich, których nie przewidziano w regulaminie organizacyjnym Spółki 
i schematach organizacyjnych oraz dla których ustalony zakres pokrywał się z obowiązkami 
członka Zarządu.  

                                                      
79 Wprowadzone zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu BPK nr 18/2014 z 18 czerwca 2014 r. 
80 Wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu BPK nr 24/2016 z 1 lipca 2016 r. 
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3. Działalność inwestycyjna BPK 

3.1. Zakup nieruchomości wraz z ujęciami wody w Tarnowskich Górach 

3.1.1. W lutym 2014 r. przedstawiciele spółki BARI przedstawili Zarządowi BPK ofertę 
właściciela nieruchomości w Tarnowskich Górach81 dotyczącą sprzedaży tych 
nieruchomości wraz ze zlokalizowanymi na nich ujęciami wody podziemnej (studniami 
głębinowymi). Spółka BARI brała aktywny udział w doradztwie na rzecz BPK w zakupie ww. 
nieruchomości, w tym w okresie przed zwróceniem się Zarządu Spółki do Zgromadzenia 
Wspólników BPK o wyrażenie zgody na ten zakup, co m.in. potwierdza korespondencja 
elektroniczna pomiędzy Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych BPK oraz ówczesnymi 
Prezesem Zarządu BARI i Dyrektorem ds. Inwestycji BARI. Doradztwo BARI na rzecz BPK 
na początkowym etapie działań związanych z zakupem ujęć wody odbywało się 
bezumownie. Umowę BPK z BARI na doradztwo finansowe, która obejmowała m.in. 
pozyskanie dofinansowania związanego z ww. zakupem, zawarto 10 czerwca 2014 r. 
(realizację przez BARI umów doradczych przedstawiono w dalszej części nin. wystąpienia). 

[Dowód: akta kontroli str. 4414-4548, 5500-5502, 8467-8472, 10843, 10848, 10867]  

Jak stwierdziła Wiceprezes ds. Finansowych BPK, ówczesny Prezes Zarządu BARI oraz 
ówczesny Dyrektor ds. Inwestycyjnych BARI przedstawili ówczesnemu Prezesowi Zarządu 
BPK ofertę Zbywcy, dotyczącą sprzedaży nieruchomości wraz ze studniami głębinowymi. 
Dodała, że wszelkie ustalenia dotyczące zakupu studni były dokonywane pomiędzy 
Prezesem Zarządu BPK, Prezesem Zarządu BARI i Zbywcą oraz, że odbywały się one bez 
jej udziału. Wyjaśniła m.in., że ówcześni Prezesi Zarządu BPK i BARI zapewniali 
o możliwości pozyskania unijnych środków finansowych na budowę magistrali łączącej 
studnie z siecią wodociągową, „co było argumentem uzasadniającym przeprowadzenie tej 
inwestycji. Stwierdziła również: „Brałam udział w przekazywaniu i koordynowaniu 
przygotowania analiz finansowych przed zakupem studni, do których założenia i dane 
otrzymywałam od Prezesa [Zarządu BPK - przypis NIK] i od Prezesa BARI (…). BARI 
pełniła funkcje doradcze dla BPK na podstawie jakiejś umowy zawartej z BPK, ale nie 
umiem w tej chwili wskazać, która to była umowa”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 10690] 

W sprawie udziału BARI w transakcji zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach 
ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: „BARI przedstawiła ofertę sprzedaży studni 
w Tarnowskich Górach w imieniu ich właściciela. Dalsze rozmowy i ustalenia dotyczące 
transakcji zakupu przez BPK studni przedstawiciele BARI dokonywali z Panią Wiceprezes 
(…). Nie pamiętam okoliczności udziału BARI w trakcie realizacji transakcji nabycia przez 
BPK studni w Tarnowskich Górach`”. 

Z kolei Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „BARI przygotowywała uzasadnienie 
dla Zgromadzenia Wspólników ponieważ posiadała przygotowanie w tym zakresie. BARI 
działając jako przedstawiciel [Zbywcy - przypis NIK] miała tylko szukać inwestora dla studni 
w Tarnowskich Górach, a ponieważ BPK chciała zdywersyfikować dostawy wody dla Miasta 
Bytomia więc pojawiła się okazja do sfinalizowania transakcji. Na zakupie studni 
w Tarnowskich Górach zależało bardzo Prezesowi (…), ponieważ była to w założeniach 
inwestycja bardzo opłacalna i umożliwiała częściowe uniezależnienie się od dostaw wody 
przez GPW. Wszelkich uzgodnień z [Prezesem Zarządu BARI i Zbywcą - przypis NIK] 
dotyczących transakcji zakupu studni w Tarnowskich Górach dokonywał Prezes (…)”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10691, 10713)  

Ówczesny Prezes Zarządu BARI wyjaśnił: „Prezes BPK (…) wiedząc o studniach 
głębinowych, których posiadaczem był (…) [Zbywca – przypis NIK] zwrócił się do mnie 
z prośbą o doprowadzenie do spotkania, ponieważ znałem (…) [Zbywcę – przypis NIK], 
który miał do sprzedania ujęcia wody w Tarnowskich Górach. Spotkanie w sprawie studni 
odbyło się w styczniu lub lutym 2014 r. w BPK z udziałem moim oraz (…) [ówczesnego 
Prezesa BPK, Wiceprezes ds. Finansowych BPK, Dyrektora ds. Inwestycji BARI i Zbywcy - 
przypis NIK]. Na spotkaniu ustalono, że BPK rozpocznie proces oceny możliwości realizacji 

                                                      
81 Zwanego dalej „Zbywcą”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zamierzenia związanego z nabyciem studni i dokona rozeznania w tym zakresie. BARI 
miała odpowiadać za skompletowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem 
transakcji zakupu studni przez BPK oraz koordynowaniem tego procesu. W początkowym 
etapie podjęliśmy się tego bez zawarcia umowy mając na uwadze dotychczasową 
współpracę z BPK w innych obszarach oraz wizję uzyskania przychodu z tej transakcji, jeśli 
dojdzie do skutku, gdyż wolą Zarządu BPK było procedowanie działań w obszarze analizy 
zakupu studni. W trakcie trwającej procedury zakupu studni BARI zawarła z BPK w dniu 
10 czerwca 2014 r. umowę na doradztwo i dalsze czynności związane m.in. z działaniami 
w zakresie pozyskania środków na restrukturyzację finansową BPK w tym refinansowanie 
zakupu studni były prowadzone w oparciu o tę umowę. Część formalno-prawną 
(gromadzenie i przekazywanie do BPK materiałów, o które spółka ta wnioskowała) 
związaną z przygotowaniem i realizacją transakcji zakupu przez BPK studni w Tarnowskich 
Górach realizował (…) [Dyrektor ds. Inwestycji BARI - przypis NIK], a mój udział skierowany 
był na działania zmierzające do refinansowania i przedstawienia BPK modelu 
restrukturyzacji finansowej (…). W procesie zakupu przez BPK studni w Tarnowskich 
Górach, BARI pełniła funkcje doradcze i organizacyjne względem BPK i tylko tymi kwestiami 
zajmowałem się ja oraz (…) [Dyrektor ds. Inwestycji BARI - przypis NIK]. (…) nie 
zajmowaliśmy się kwestiami związanymi z ustalaniem szczegółów transakcji, jej terminu, 
kwoty transakcji ani jej przebiegu. Nie zajmowaliśmy się kwestiami technicznymi (stan 
infrastruktury, jakość wody) ponieważ nie mieliśmy zaplecza umożliwiającego doradztwo 
i konsultacje w tym zakresie. Tym mieli zająć się wyznaczeni pracownicy BPK”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10848-10849)  

Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI wyjaśnił, że ofertę Zbywcy przedstawił Prezes 
Zarządu BARI, „który wcześniej pracował dla Pana (…)” [Zbywcy - przypis NIK]. Z tego co 
pamiętam oferta Pana (…) [Zbywcy - przypis NIK] na sprzedaż studni była złożona na 
piśmie i opiewała na kwotę 18 mln, która potem została zmniejszona do 15 mln zł. Jak 
wyjaśnił, spotkania dotyczące zakupu studni odbywały się w BPK, a w spotkaniach brali 
udział Zbywca, co najmniej jeden z członków Zarządu BPK (Wiceprezes ds. Finansowych 
lub ówczesny Prezes Zarządu), natomiast ze strony BARI ówczesny Prezes Zarządu lub 
sporadycznie ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI. „Wszelkie informacje dotyczące stanu 
studni w Tarnowskich Górach były przedstawiane przez Pana (…) [Zbywcę - przypis NIK], 
na tych spotkaniach. Ze stanowiska Zarządu BPK wynikało, że był zdeterminowany 
zakupem ww. ujęć wody. Wiodącą osobą w realizacji transakcji był (…) [ówczesny Prezes 
Zarządu BPK - przypis NIK]”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10862]  

3.1.2. Na posiedzeniu Zarządu BPK w dniu 3 stycznia 2013 r. omówiono możliwość 
wykonania odwiertów na terenie północno-zachodnich dzielnic Bytomia, w celu ujęcia wód 
podziemnych, co miało służyć dywersyfikacji dostaw wody i częściowo uniezależnić Bytom 
od dostaw z GPW. Zarząd BPK odnosząc się do działań BPK podjętych przed decyzją 
o zakupie ujęć wody w Tarnowskich Górach, w tym ewentualnego sporządzenia lub 
uzyskania analiz uzasadniających dywersyfikację dostaw wody dla Bytomia i wybór 
odpowiedniej formy dla jej wdrożenia, budowy własnych studni, dzierżawy studni, 
wykonania analiz finansowych w tym zakresie, wyjaśnił: „W 2014 r. przeprowadzono 
procedurę wyboru wykonawcy do zrealizowania zadania »Wykonanie otworu 
rozpoznawczo-badawczego piezometrycznego PG-1 dla ujęcia wód podziemnych 
z węglanowych utworów triasu w dzielnicy Górniki, w rejonie ulicy PCK w Bytomiu«. Ze 
względu na niemożliwość określenia właściwej ceny ofertowej anulowano wybór wykonawcy 
oraz unieważniono postępowanie. BPK nie podjęło innych działań w zakresie zadanego 
pytania”.  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził m.in., że przed nabyciem studni brano pod 
uwagę budowę własnych ujęć wód podziemnych, które jednak ze względu na eksploatację 
górniczą okazały się niemożliwie do wykonania lub niewystarczające. Stwierdził również: 
„Ponadto uzasadnieniem dla zakupu studni w Tarnowskich Górach była opłacalność biorąc 
pod uwagę koszty wydobycia wody niższe niż koszty jej zakupu w GPW, uwzględniając 
zwiększenie możliwości jej wydobycia”. Odnosząc się do ewentualnej dzierżawy zamiast 
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zakupu ww. studni, ówczesny Prezes Zarządu BPK podał, że nie była brana pod uwagę 
taka możliwość ponieważ Zbywca nie zaproponował takiej opcji.  

 [Dowód: akta kontroli str. 3576, 3579, 5069-5070, 5424, 5491-5494, 5500-5502, 10712]  

3.1.3. Zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, został poprzedzony uzyskaniem przez 
Zarząd Spółki pozytywnej opinii RN (uchwała nr 12/2014 z 24 kwietnia 2014 r.) oraz 
wyrażeniem zgody przez ZW - uchwała nr 21/05/2014 z 30 maja 2014 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3655, 3682] 

Przed skierowaniem przez Zarząd BPK uchwałą nr 10/04/2014 z 23 kwietnia 2014 r., 
wniosku do RN o wyrażenie opinii ws. zaciągnięcia zobowiązania powyżej 250 000 zł 
w związku zakupem ww. nieruchomości, Spółka posiadała nw. dokumenty: 

a) operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości w Tarnowskich Górach z 24 lutego 
2014 r.82, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Zbywcy 
nieruchomości, w celu określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
jako podstawy dla prowadzenia rokowań, ustalenia ceny i zawarcia umowy sprzedaży; 

b) raport z marca 2014 r. dotyczący możliwości eksploatacji studni S-II i S-III, sporządzony 
na zlecenie BPK przez hydrogeologa; 

c) analizę przygotowaną przez BPK w wersjach z 25 marca 2014 r. i z 24 kwietnia 
2014 r.83 sporządzoną na podstawie:  

− dostarczonych przez dotychczasowego dzierżawcę studni w Tarnowskich Górach84 
faktur sprzedaży wody dla PWiK w Tarnowskich Górach,  

− zestawienia kosztów utrzymania studni, przygotowanego przez CHMAD,  
− umowy na dostawę wody przez CHMAD dla PWiK w Tarnowskich Górach, 
− pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych udzielonego dla CHMAD. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3582-3618, 3623-3649, 5187-5253)  

W sprawie dokumentacji przedłożonej przez Zarząd BPK członkom RN Spółki na 
posiedzeniu 24 kwietnia 2014 r. o wyrażenie opinii dotyczącej nabycia przez BPK działek 
zlokalizowanych w Tarnowskich Górach wraz z całością infrastruktury służącą do 
wydobywania wody, Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK wyjaśniła: „Rada 
Nadzorcza otrzymała do wglądu »Raport dotyczący możliwości eksploatacji studni S-II i S-III 
w wysokości sumarycznej wydajności eksploatacyjnej 210 m3/h i jakości ich wód, studni 
położonych na terenie (…) [CHMAD – przypis NIK] dla BPK« z marca 2014 r. Ponadto 
w rozmowach z Radą Nadzorczą uczestniczyła autorka raportu”. 

Wyjaśniając, którą wersję dokumentu przygotowanego w BPK pn. Analiza dotycząca 
zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach - z 25 marca 2014 r. czy 24 kwietnia 2014 r. - 
przedstawiono Radzie Nadzorczej BPK, Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła, że 
nie wie czy ww. dokument został przedłożony członkom RN przed podjęciem uchwały ws. 
wyrażenia opinii dot. zakupu nieruchomości ze studniami w Tarnowskich Górach. 
Stwierdziła również, że ówczesny Prezes Zarządu informował RN o opłacalności inwestycji, 
lecz nie wie, czy i jakie dokumenty w tym zakresie przedstawiał Radzie. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5276-5277, 10692]  

                                                      
82 Operat szacunkowy dotyczący wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich 
Górach, obręb 0034 Opatowice ark. Mapy 1 dod.10 i 11 przy ul. Zagórskiej. Dla nieruchomości są prowadzone 
księgi wieczyste nr KW: GL1T/00088561/9, GL1T/0088562/6, GL1T/00087953/7 przez Sąd Rejonowy w 
Tarnowskich Górach V Wydział Ksiąg Wieczystych.  
83 Opracowanie skorygowane, uwzględniające poprawki wniesione przez Zarząd do pierwszej wersji z 25 marca 
2014 r. W analizie z 24 kwietnia 2014 r. wyłączono kwestię dostawy wody z ujęć w Tarnowskich Górach do 
Bytomia, wprowadzono informację o możliwości wybudowania elektrowni wiatrowej. Usunięto zestawienie 
przychodów i kosztów oraz tabelę „Analiza szacowania wolnych przepływów pieniężnych i stopy dyskontowej – 
metoda FCFF (podejście szacunkowe)”. Dodatkowo sporządzono opracowanie własne w czterech wariantach 
uzależnionych od wielkości sprzedaży wody z ujęć, tj. dla poziomu sprzedaży 45%, 60%, 70% i 100% wydobycia. 
Przedstawione tabele w hipotetyczny sposób miały zobrazować po jakim czasie, dokonując sprzedaży wody 
począwszy od ceny 1,22 zł/m3, przy ponoszeniu kosztów w wys. 357,4 tys. zł, wynikających z przedstawionych 
założeń w opracowaniu z 25 marca 2014 r. oraz poziomie amortyzacji 225,0 tys. zł rocznie (wartość amortyzacji od 
nakładów inwestycyjnych w wysokości 5 mln zł), osiągnięto by skumulowany zysk netto porównany do wartości 
odłożonego kapitału w wysokości 15 mln zł na oprocentowanym rachunku bankowym. 
84 Zwanego dalej również „CHMAD”. 
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Przed podjęciem 30 maja 2014 r. przez ZW uchwały nr 21/05/2014 dot. wyrażenia zgody na 
zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, wprowadzono do analizy BPK z 24 kwietnia 
2014 r. zmiany wskazane przez BARI, w wyniku których powstał dokument z końca maja 
2014 r., który wg wyjaśnień Prezydenta Miasta był autorstwa BARI. Dokument ten został 
opisany w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5517, 5187-5253]  

Prezydent Miasta w wyjaśnieniach podał: „Inicjatorem zakupu nieruchomości 
w Tarnowskich Górach (studnie głębinowe) był Zarząd spółki BPK. Zarząd podjął stosowną 
uchwałę w dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza BPK uchwałą z dnia 24 kwietnia 
2014 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową inwestycję. Wniosek Zarządu z dnia 
19 maja 2014 r. o zwołaniu Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały o zakupie 
nieruchomości w Tarnowskich Górach został przekazany do UM w dniu 26 maja 2014 r. 
Informację o zamiarze zakupu studni uzyskałem podczas posiedzenia NZW BPK Sp. z o.o. 
28 maja 2014 r.”. 

[Dowód: akta kontroli str. 5508]  

W sprawie przesłanek wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta, działającego jako 
Przewodniczący ZW BPK, na nabycie przez BPK nieruchomości w Tarnowskich Górach, 
Prezydent wyjaśnił: „Zgoda na nabycie nieruchomości w Tarnowskich Górach wynikała 
z przedstawionych przez Zarząd informacji i analiz. Zarząd spółki przedstawił szereg 
argumentów potwierdzających opłacalność powyższej transakcji. Analizy i opracowania 
służące za podstawę do przekazywanych informacji zlecone były przez Zarząd spółki, 
przedstawione zostały Radzie Nadzorczej, która oceniła powyższe przedsięwzięcie 
pozytywnie właściwą uchwałą. W założeniu transakcja ta miała zapewnić dywersyfikację 
dostaw wody i prowadzić do obniżenia jej cen dla mieszkańców Bytomia. BPK jako spółka 
komunalna, której zadaniem jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców powinna to 
realizować w sposób jak najbardziej korzystny. Informacje przedstawione przez Zarząd 
wskazywały, że powyższa transakcja będzie skutkowała obniżeniem cen wody dla 
mieszkańców Bytomia. Dlatego wyraziłem zgodę na kupno studni głębinowej”. 

[Dowód: akta kontroli str. 5509]  

Według wniosku Zarządu BPK z 19 maja 2014 r. do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie 
zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach załączono jedynie uchwałę RN 
opiniującą pozytywnie tę inwestycję, a do zaproszenia (nr pisma BPK/DZ/1754/164/2014 
z 23 maja 2014 r.) na NZW w dniu 27 maja 2014 r., na którym w pkt. 4 zaplanowano 
podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na ww. zakup, załączono jedynie projekt tej uchwały.  

[Dowód: akta kontroli str. 3656-3665] 

Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK wyjaśniła, że nie ma wiedzy, jaką dokumentację 
przedłożył Zarząd BPK Prezydentowi Bytomia, występując o wyrażenie zgody na nabycie 
przez BPK nieruchomości zlokalizowanych w Tarnowskich Górach, ponieważ dokumenty 
były przekazywane przez ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki.  

 [Dowód: akta kontroli str. 5277, 10693] 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie pamięta, jakie dokumenty oprócz uchwały 
Rady Nadzorczej opiniującej pozytywnie zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, były 
przedłożone na posiedzenie Zgromadzenia Wspólników. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10714]  

Prezydent Bytomia w wyjaśnieniach z 10 maja 2018 r. podał, że decyzję o dokonaniu 
zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach podjął na podstawie: 

1) założeń sporządzonych przez firmę A., 
2) suplementu do analizy wrażliwości - Porównanie wyników dla dwóch wariantów 

prognozy przychodów (zakładane stawki lub baza kosztowa + marża) sporządzonej 
przez firmę I., 

3) operatu wodnoprawnego wykonanego przez firmę E., 
4) opracowanej przez BARI analizy dotyczącej zakupu nieruchomości w Tarnowskich 

Górach, na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz z całością 
infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK, 
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5) opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego z dnia 
24 lutego 2014 r., dot. wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych 
położonych w Tarnowskich Górach. 

Prezydent Bytomia stwierdził również, że ww. dokumenty znajdują się w siedzibie BPK i nie 
zostały przekazane do UM w Bytomiu. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5517]  

Po zwróceniu przez NIK uwagi, że dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 powyżej powstały po 
wyrażeniu przez Prezydenta Bytomia (występującego jako Zgromadzenie Wspólników BPK) 
zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, Prezydent w kolejnych 
wyjaśnieniach z 22 czerwca 2018 r. podał: „W związku z faktem, że dokumenty te były 
często przywoływane i wykorzystywane przy analizach i działaniach związanych z zakupem 
nieruchomości, nie zwróciłem uwagi na datę ich powstania. (…) Rzeczywiście część 
dokumentów powstała po dacie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości, lecz jeszcze przed podpisaniem umowy z dnia 29.09.2014 r. o przeniesieniu 
własności nieruchomości i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9647] 

Zgodnie z zapisami protokołu z NZW z 28 maja 2014 r. (zawierającym porządek 
przewidziany na 27 maja 2014 r.), jego Przewodniczący (Prezydent Miasta) postanowił 
przełożyć decyzję ws. podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zakup przez BPK ww. 
nieruchomości na kolejne posiedzenie, bez wskazania terminu i uzasadnienia.  

[Dowód: akta kontroli str. 3666-3671]  

Odnosząc się do zdjęcia z porządku obrad sprawy zakupu studni Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK stwierdziła, że nie pamięta argumentacji Prezydenta, która za tym 
przemawiała oraz że: „Być może wynikało to z uwag do przedłożonej dokumentacji 
i braków, które wymagały uzupełnienia”. Ówczesny Prezesa Zarządu BPK także stwierdził, 
że nie pamięta przyczyn przełożenia w dniu 28 maja 2014 r. terminu podjęcia uchwały ZW 
ws. zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach. Natomiast Prezydent Miasta wyjaśnił, że 
podjęcie decyzji wymagało doprecyzowania niektórych z przekazanych informacji, które nie 
zostały podane w dniu 28 maja 2014 r., a wymagały uszczegółowienia. Nie podał jednak, 
o jakie informacje chodziło. 

[Dowód: akta kontroli str. 5508, 10693, 10714]  

Uchwałę nr 21/05/2014 ZW BPK ws. wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 
w Tarnowskich Górach podjęto w dniu 30 maja 2014 r. Według przedłożonego protokołu ze 
ZZW BPK w dniu 30 maja 2014 r., kwestia ta nie była ujęta w porządku obrad. 

[Dowód: akta kontroli str. 3672-3682]  

Wyjaśniając, dlaczego podjęcie uchwały nr 21/05/2014 w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie nieruchomości w Tarnowskich Górach nastąpiło bez wprowadzenia tej sprawy 
do porządku obrad Zgromadzenia Wspólników w dniu 30 maja 2014 r. oraz bez 
odnotowania tego w protokole ze ZZW odbytego 30 maja 2014 r. Prezydent Miasta: 

- w piśmie z 27 kwietnia 2018 r. podał: „Trudno mi dzisiaj ustosunkować się do tego pytania. 
Według informacji Kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego (…) protokół ZZW BPK Sp. 
z o.o. 30 maja 2014 r. nigdy nie został przekazany, mimo licznych monitów, do tutejszego 
Urzędu. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z obowiązującą u nas od wielu lat praktyką za 
prowadzenie dokumentacji zgromadzeń wspólników bytomskich spółek komunalnych 
odpowiadają zarządy tych spółek”; 

- w piśmie z 10 maja 2018 r. podał: „W uzupełnieniu odpowiedzi z 27 kwietnia 2018 r. 
informuję, że w dniu 30 maja 2014 r. odbyły się dwa Zgromadzenie Wspólników BPK Sp. 
z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które nie zawierało wprowadzenia punktu 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego porządek obrad obejmował podjęcie 
uchwały 21/05/2014. Z tego Nadzwyczajnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego nie 
otrzymano protokołu”. 

[Dowód: akta kontroli str. 5509, 5516]  
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Były Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie pamięta okoliczności podjęcia uchwały nr 
21/05/2014 z 30 maja 2014 r., a Wiceprezes ds. Finansowych BPK (wówczas Członek 
Zarządu) stwierdziła: „Uczestniczyłam w posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników w dniu 
30 maja 2014 r. w części dotyczącej omawiania sprawozdań finansowych85. Z tego co 
pamiętam miała być podjęta na tym zgromadzeniu uchwała ws. wyrażenia zgody na zakup 
nieruchomości w Tarnowskich Górach. Opuściłam posiedzenie przed jego zakończeniem 
więc nie wiem, jak przebiegła jego dalsza część. Nie pamiętam jak to się odbywało. Nie 
byłam przy podjęciu ww. uchwały w dniu 30 maja 2014 i nie znam okoliczności z tym 
związanych. Z tego co pamiętam Pan (…) w tym dniu dokonywał jeszcze uzgodnień i korekt 
projektu przedmiotowej uchwały (…). Nie wiem czy odbywały się w tym dniu dwa 
posiedzenia Zgromadzenia Wspólników tj. zwyczajne i nadzwyczajne czy tylko jedno, tj. 
zwyczajne, w którego części brałam udział. (…) uzyskałam osobiście potwierdzenie Pana 
Prezydenta, że to on podpisywał tę uchwałę”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10692-10693, 10714]  

Wyjaśnienia Prezydenta wskazujące na przeprowadzenie w dniu 30 maja 2014 r. dwóch 
Zgromadzeń Wspólników BPK nie znajdują potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym. 
Nie było bowiem żadnej dokumentacji potwierdzającej odbycie w tym dniu dwóch 
posiedzeń, tj. zwyczajnego i nadzwyczajnego ani też nie udokumentowano żądań Urzędu 
Miasta kierowanych do BPK o przedstawienie protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników w dniu 30 maja 2014 r. Członkowie Zarządu BPK wymienieni w protokole ze 
Zwyczajnego ZW z 30 maja 2014 r. nie potwierdzili, że w tym dniu odbyły się dwa 
posiedzenia ani też w BPK nie było żadnej dokumentacji zwołującej na ten dzień dwa 
posiedzenia. Ponadto w nagłówku uchwały nr 21/05/2014 nie oznaczono Zgromadzenia 
Wspólników BPK jako „Nadzwyczajnego”, co było praktykowane w przypadku uchwał 
podejmowanych na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników BPK.  

3.1.4. Umowę przedwstępną na zakup przez BPK za kwotę 18 450 000 zł (brutto) 
nieruchomości w Tarnowskich Górach86 wraz z infrastrukturą służącą do wydobywania 
wody, zawarto 16 czerwca 2014 r. w formie aktu notarialnego, do której sporządzono aneks 
z 29 sierpnia 2014 r. Umowa została podpisana ze strony BPK przez Prezesa Zarządu 
i Wiceprezes ds. Finansowych. Umowa ta przewidywała: 

− zapłatę Zbywcy zadatku w wys. 1 230 000 zł brutto,  
− zapłatę pozostałej kwoty, tj. 16 605 000 zł w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

przenoszącej prawo własności nieruchomości,  
− zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do 30 września 2014 r., 
− zapłatę dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości kwoty 615 000 zł brutto, z tytułu 

zwrotu poniesionych nakładów na przedmiotowych nieruchomościach87, w terminie 
3 dni od zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3683-3704]  

Przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży ww. nieruchomości w Tarnowskich Górach 
zawarł ze strony BPK Prezesa Zarządu i Prokurent 18 września 2014 r.88., a 29 września 
2014 r. umowę przeniesienia własności tych nieruchomości89 zawarł ze strony BPK Prezes 
Zarządu BPK i Wiceprezes ds. Finansowych. 

Protokół przekazujący ww. nieruchomości wraz z infrastrukturą oraz protokół komisyjnego 
odczytu wodomierza sporządzono 1 grudnia 2014 r. i z tą datą przyjęto na stan środków 
trwałych ujęcia wody w Tarnowskich Górach wraz z infrastrukturą służącą jej wydobyciu.  

 [Dowód: akta kontroli str. 3747-3775, 4394-4413, 4850-4853]  

Zapłata przez BPK kwot wynikających z ww. umów, tj.: 

                                                      
85 Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego BPK za 2013 r.  
86 Działki 2173/1325 i 2171/189 - na których zlokalizowane były dwie studnie głębinowe. 
87 Monitoring studni głębinowych wraz z szafami sterowniczymi, dwie pompy głębinowe wraz z oprzyrządowaniem, 
nakłady na modernizację studni głębinowych, przepompownia składająca się z zestawu hydroforowego (4 pompy), 
nakłady inwestycyjne na stację uzdatniania wody. 
88 Repertorium A numer 4071/2014.  
89 Repertorium A numer 4211/2014.  
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− zadatku w wys. 1 230 000 zł nastąpiła 18 czerwca 2014 r. na podstawie faktury 
29/06/2014 z 16 czerwca 2014 r., 

− pozostałej części za nieruchomości, tj. 16 605 000 zł nastąpiła w kwotach częściowych 
w dniach od 7 października 2014 r. do 18 listopada 2014 r.90 na podstawie faktury 
43/09/2014 z 29 września 2014 r.,  

− zwrot nakładów na infrastrukturę studni w wys. 615 000 zł nastąpił 28 listopada 2018 r. 
na podstawie faktury FS-3226/2014/CHMAD z 29 września 2014 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3699-3700, 3776-3777, 4614, 10799]  

Nieterminowa zapłata przez Spółkę części zobowiązań za zakupione ujęcia wody 
w Tarnowskich Górach skutkowała zapłatą odsetek na rzecz: 
- Zbywcy - w kwocie 149 578,05 zł, 
- CHMAD - w kwocie 12 485 zł. 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie zna okoliczności opóźnień w zapłacie za 
nieruchomości w Tarnowskich Górach, ponieważ kwestiami z zakresu finansów zajmowała 
się Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK. Natomiast Wiceprezes Zarządu BPK 
stwierdziła, że opóźnienia w zapłacie były spowodowane brakiem środków i przedłużającą 
się procedurą pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

[Dowód: akta kontroli str. 4675-4678, 10697, 10714]  

Dnia 1 października 2014 r. pomiędzy BPK, Zbywcą i CHMAD zawarto porozumienie 
o współpracy (DZ/631/2014)91, którego celem było ustalenie zasad współpracy przy 
eksploatacji źródeł wody oraz zasad ponoszenia kosztów do czasu całkowitej zapłaty ceny 
zakupu nieruchomości przez BPK. Porozumienie przewidywało, że: 

− Zbywca oraz CHMAD zobowiązują się do zapewnienia nieprzerwanej, ciągłej, stałej, 
profesjonalnej eksploatacji ujęć wody – zgodnie z decyzją Starosty Tarnogórskiego oraz 
umową na dostawę wody zawartą przez CHMAD z PWiK w Tarnowskich Górach; 

− BPK oświadcza, że pożytki związane z eksploatacją wody stanowią wyłączny przychód 
ww. Zbywcy i CHMAD; 

− w przypadku zaniechania eksploatacji przez ww. Zbywcę i CHMAD, BPK będzie miała 
prawo wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym; 

− w razie niedokonania przez BPK zapłaty należności wynikających z umów sprzedaży, 
niezależnie od kwoty należnych Zbywcy i CHMAD odsetek za opóźnienie, BPK 
zobowiązuje się naprawić poniesione odrębnie przez Zbywcę i CHMAD szkody będące 
następstwem niedotrzymania przez BPK terminów płatności, w szczególności należne 
kredytodawcy od Zbywcy i CHMAD za okres od 3 października 2014 r. do dnia 
faktycznej zapłaty przez BPK, odsetki i koszty windykacyjne naliczone przez 
kredytodawców w związku ze zobowiązaniami Zbywcy i CHMAD, które miały zostać 
spłacone z wpłaty pochodzącej ze sprzedaży dla BPK nieruchomości; 

− Zbywca i CHMAD zobowiązali się do umożliwienia BPK dostępu do wszelkich urządzeń 
i infrastruktury związanych z eksploatacją źródeł wody, zlokalizowanych na 
nieruchomościach dotychczasowego dzierżawcy przez czas nieokreślony. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3778-3782]  

Wyjaśniając okoliczności zawarcia 1 października 2014 r. porozumienia DZ/631/2014, 
Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK podała: „Zawarcie ww. porozumienia wynikało 
z opóźnień w zapłacie przez BPK kwoty za zakupione nieruchomości w Tarnowskich 
Górach, spowodowane brakiem środków i przedłużającą się procedurą pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania. Tym porozumieniem BPK wstrzymała proces windykacji 
kwot przez banki od (…) [Zbywcy i CHMAD - przypis NIK]. Przyjęto na BPK dodatkowe 

                                                      
90 Dnia 7 października 2014 r. - 977 216,92 zł wpłacono na rzecz Kancelarii Komorniczej w Tarnowskich Górach, w 
dniach 20 i 24 października 2014 r. - 2 647 147,10 zł i 1 273 594 zł, oraz dnia 18 listopada - 9 338,70 zł do Urzędu 
Skarbowego w Bytomiu, dnia 24 października 2014 r. - 2 551 529 zł do Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, 
w dniach 7 października 2014 r. - 1 000 000 zł oraz 13 i 18 listopada 2014 r. - 7 665 326,44 zł i 480 847,84 zł na 
rzecz Zbywcy.  
91 Ze strony BPK porozumienie DZ/631/2014 zostało podpisane przez Prezesa Zarządu i Wiceprezes ds. 
Finansowych. 
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zobowiązania wynikające z ww. porozumienia ponieważ wiedziałam już wówczas, że 
pozyskamy środki na zapłatę za zakupione nieruchomości”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10697]  

3.1.5. Dla zapewnienia możliwości eksploatacji ujęć wody BPK zawarła umowy 
z dotychczasowym dzierżawcą zakupionych nieruchomości w Tarnowskich Górach: 

1) nr 16/2014/CHMAD z 1 października 2014 r. na najem pomieszczenia biurowego 
o pow. 23,60 m2 znajdującego się na II piętrze biurowca za wynagrodzeniem 
miesięcznym w wys. 330,40 zł netto oraz opłatą za koszty eksploatacyjne; 

2) nr 17/2014/CHMAD z 1 października 2014 r. na najem pomieszczenia technicznego 
(hydroforownia) o pow. 38 m2 znajdującego się w budynku nr 10 za wynagrodzeniem 
miesięcznym w wys. 400 zł netto oraz opłatą za koszty eksploatacyjne; 

3) nr 17A/2014/CHMAD z 1 października 2014 r. na najem placu o pow. 41 m2 wraz 
z wolnostojącym obiektem (w którym znajdowały się, pompy wraz z osprzętem, 
stanowiące element sieci wodociągowej) oraz dostarczenie mediów za 
wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 1 zł oraz opłatą za koszty eksploatacyjne; 

4) nr 1/XII/2014 z 1 grudnia 2014 r. na: 

− monitorowanie przepompowni w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej oraz 
raportowanie w tym zakresie,  

− doradztwo techniczne w zakresie realizacji przez BPK usług zaopatrzenia w wodę 
z wykorzystaniem nabytych urządzeń,  

− bieżącej współpracy z PWiK Tarnowskie Góry,  

− koordynacji współpracy z Sanepidem i informowania BPK o każdorazowym 
wszczęciu i zakończeniu kontroli oraz jej wynikach, 

− odnotowanie każdej kontroli w książce kontroli obiektu, 

za wynagrodzeniem 3 000 zł netto miesięcznie oraz z umożliwieniem zleceniobiorcy 
poboru wody ze źródeł na własne potrzeby, przy czym miesięczny pobór wody nie mógł 
przekraczać 1560 m3, a rozliczenia miały być dokonywane na podstawie wskazań 
licznika po jego zainstalowaniu (do tego czasu ustalono ryczałtową wartość pobieranej 
wody - 2 000 zł netto miesięcznie); 

5) nr TG/3/2015 z 31 marca 2015 r. na najem placu o pow. 41 m2 wraz z wolnostojącym 
obiektem (jw.) oraz dostarczenie mediów za wynagrodzeniem ryczałtowym w wys. 100 
zł netto miesięcznie oraz opłatą za koszty eksploatacyjne w wys. 3 400 zł netto 
miesięcznie, które mogły być skorygowane na koniec roku jeśli suma faktycznie 
poniesionych kosztów przez wynajmującego przekroczy wartość zafakturowanych opłat 
eksploatacyjnych, 

6) Nr TG/5/2015 z 1 lipca 2015 r. na najem pomieszczenia biurowego o pow. 23,60 m2 
znajdującego się na II piętrze biurowca za wynagrodzeniem miesięcznym w wys. 
330,40 zł netto oraz opłatą za koszty eksploatacyjne, 

7) Nr TG/6/2015 z 1 lipca 2015 r. na najem pomieszczenia technicznego (hydroforownia) 
o pow. 38 m2 znajdującego się w budynku nr 10 za wynagrodzeniem miesięcznym 
w wys. 400 zł netto oraz opłatą za koszty eksploatacyjne w wys. 10 400 zł netto, która 
mogła być zwiększona na koniec roku jeśli suma faktycznie poniesionych kosztów 
przez wynajmującego przekroczy w ciągu roku wartość zafakturowanych opłat 
eksploatacyjnych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3783-3805, 3978, 4081-4097]  

Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK stwierdziła: „Dopiero po zawarciu we wrześniu 
2014 r. umowy zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach dowiedziałam się, że pobór 
i sprzedaż wody ze zlokalizowanych tam ujęć będzie możliwy jedynie pod warunkiem 
wydzierżawienia od CHMAD terenu i pomieszczeń, w których znajdują się niezbędne do 
tego celu urządzenia i oprzyrządowanie. Nie wiem, czy ktoś w BPK wiedział o tym 
wcześniej ale żaden z dostępnych znanych mi dokumentów dotyczących transakcji nabycia 
studni nie wskazywał na takie okoliczności”. 
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Odnosząc się do działań podjętych przez BPK w celu wyeliminowania ryzyka związanego 
z możliwymi ograniczeniami dla Spółki w dostępie do infrastruktury służącej wydobyciu 
wody z ujęć w Tarnowskich Górach, Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Po 
uzyskaniu od CHMAD informacji w tym zakresie, podjęto w BPK rozpoznanie w zakresie 
możliwości przeniesienia infrastruktury ujęć zlokalizowanej poza nieruchomościami 
zakupionymi przez BPK. Działania te zostały zaprzestane z chwilą rozpoczęcia w 2015 r. 
negocjacji na sprzedaż studni, wówczas ten problem musiałby rozwiązać nowy właściciel 
a po odstąpieniu od nich - ponowiono je końcem 2017 r. w związku ze zmianą właściciela 
nieruchomości w Tarnowskich Górach, na której znajduje się infrastruktura BPK niezbędna 
do wydobycia i sprzedaży wody. Obecnie jest zawarta jedna umowa z (…) - nowym 
dzierżawcą tych nieruchomości, w której określono warunki wynajmu i korzystania z terenu 
i pomieszczeń oraz zasady płatności (czynsz i media)”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10698]  

Przyczyny i okoliczności zawarcia ww. umów przedstawiono szerzej w dalszej części 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

3.1.6. Nakłady związane z zakupem nieruchomości w Tarnowskich Górach wyniosły 
w latach 2014-2017 łącznie 15 142 814,15 zł netto, w tym 126 031,15 zł dotyczyło ich 
modernizacji w latach 2015-2017.  

Przychody oraz koszty związane z eksploatacją ww. ujęć wody w latach 2014-2017 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 
Ogółem 2014-

2017 

1 Przychody 56 604,00 792 936,00 919 692,00 870 885,60 2 640 117,60 

2 Koszty bezpośrednie 31 887,96 1 408 639,95 1 449 602,18 1 430 929,41 4 321 059,50 

3 Koszty ogólnozakł. 6 929,46 99 448,72 133 575,01 121 154,93 361 108,12 

4 Ogółem koszty 2+3 38 817,42 1 508 088,67 1 583 177,19 1 552 084,34 4 682 167,62 

5 Wynik finansowy 17 786,58 -715 152,67 -663 485,19 -681 198,74 -2 042 050,02 

Najwyższy udział w ww. kosztach miały: 

1) amortyzacja: 2015 r. - 687 755,29zł, 2016 r. - 689 919,36 zł, 2017 r. - 691 976,60 zł,  
2) podatek od nieruchomości: 2015 r. - 294 473 zł, 2016 r. - 294 472,68 zł, 2017 r. 

295 216,56 zł, 
3) usługi pozostałe, na które składały się m.in. czynsz za wynajem pomieszczeń i opłaty 

eksploatacyjne uiszczane na podstawie umów zawartych z dotychczasowym 
dzierżawcą nieruchomości, na których znajdowała się infrastruktura niezbędna do 
wydobywania wody: 2015 r. - 258 594 zł, 2016 r. - 294 472,68 zł, 2017 r. - 295 216 zł, 

4) opłata za korzystanie ze środowiska: 2015 r. - 92 562 zł, 2016 r. - 106 365 zł, 2017 r. - 
99 121 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10798]  

W dokumencie własnym BPK pn. „Analiza dotycząca zakupu nieruchomości w Tarnowskich 
Górach” w wersji z 25 kwietnia 2014 r., zakładano ponoszenie kosztów w wysokości około 
350 000 zł rocznie. 

W opracowaniu pn. „Założenia i Projekcje finansowe dla BPK Sp. z o.o. Projekt pn. Zakup 
nieruchomości w Tarnowskich Górach, na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe 
wraz z całością infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK Sp. z o.o.” 
sporządzonym na podstawie umowy z dnia 18 sierpnia 2014r. nr (DZ/512/2014/K), tj. po 
zawarciu umowy przedwstępnej w dniu 16 czerwca 2014 r., przyjęto projektowane koszty 
produkcji związane z eksploatacją w latach 2015-2017 r. w kwocie 189 446,84 zł rocznie.  

 [Dowód: akta kontroli str. 4717, 4833]  

Okoliczności sporządzania i pozyskiwania przez BPK analiz dotyczących zakupu ujęć wody 
w Tarnowskich Górach przedstawiono szerzej w dalszej części nin. wystąpienia. 
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3.1.7. Po 14 miesiącach od zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach, Zarząd BPK uzyskał 
pozytywną opinię Rady Nadzorczej ws. ich sprzedaży (uchwała 03/11/2015 z 23 listopada 
2015 r.), a następnie 7 grudnia 2015 r. ZW wyraziło zgodę na ich sprzedaż. 

 [Dowód: akta kontroli str. 4102-4103]  

Po zakupie nieruchomości w Tarnowskich Górach działania BPK obejmowały m.in: 

1) powołanie zarządzeniem nr 24/2015 Prezesa Zarządu BPK z 5 października 2015 r. 
Zespołu ds. realizacji zadania pn.: „Projekt i budowa magistrali wodociągowej z ul. 
Zagórskiej w Tarnowskich Górach do skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich/ul. 
Łokietka w Bytomiu”. Zespół był odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji zasilania 
w wodę miasta Bytom z ujęć wód podziemnych w Tarnowskich Górach oraz 
przygotowanie wytycznych technicznych dla dokumentacji przetargowej 
(projekt+budowa) dotyczących ww. magistrali wraz z uzbrojeniem. Prace ww. zespołu 
udokumentowano notatkami służbowymi z 25 maja 2016 r. oraz z 8 czerwca 2016 r. 
Ww. zarządzenie zostało uchylone z dniem 3 lipca 2017 r.; 

2) powołanie zarządzeniem nr 30/2016 Prezesa Zarządu BPK z 12 października 2016 r. 
Zespołu roboczego ds. optymalizacji sprzedaży wody z ww. ujęć, który miał 
przygotować koncepcję oraz zrealizować przedsięwzięcie w celu zwiększenia ilości 
sprzedawanej wody. W ramach spotkań ww. Zespołu zwracano uwagę na konieczność 
podjęcia działań w celu ograniczenia straty na tej działalności, w tym poprzez 
zwiększenie wydobycia oraz przesyłu i sprzedaży wody. To z kolei wiązało się m.in. 
z budową stacji uzdatniania wody, z uwagi na zauważalny wzrost stężenia chromu przy 
okazji zwiększania jej poboru oraz z budową infrastruktury przesyłowej92; 

3) zawarcie 22 maja 2015 r. z firmą Z. listu intencyjnego ws. zakupu zorganizowanej 
część przedsiębiorstwa (ujęć wody),  

4) zawarcie 15 grudnia 2015 r. porozumienia ws. warunków nabycia prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach wraz z posadowioną na niej 
infrastrukturą stanowiącą ujęcie wody oraz ws. zamiaru powołania spółki celowej dla 
jego eksploatacji; 

5) wystąpienie do ZW Spółki i uzyskanie zgody na zbycie nieruchomości z ujęciami wody 
w Tarnowskich Górach – uchwała NWZ nr 30/12/2015 z 7 grudnia 2015 r.  

Odnosząc się do niesfinalizowania ww. porozumienia z 15 grudnia 2015 r. Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK podała: „Rozmowy ws. zagospodarowania nieruchomości ze studniami 
w Tarnowskich Górach były prowadzone z V., S., Z. i E. [Wiceprezes wskazała nazwy 
czterech firm - przypis NIK], z którą ostatecznie zawarto porozumienie. Zakładano 
powołanie spółki celowej przez BPK i E. oraz podpisanie umowy wieloletniej na dostawę 
wody dla Miasta Bytomia lecz nie uzyskano zgody Zgromadzenia Wspólników. W drugim 
wariancie E. miała wybudować infrastrukturę i stację uzdatniania wody, otrzymać koncesję 
na sprzedaż wody na terenie Gminy Bytom lecz E. jako zabezpieczenie zażądała gwarancji 
zwrotu wszelkich poczynionych przez tę spółkę nakładów na co BPK nie wyraziło zgody. 
W związku z powyższym zamierzenia BPK przy udziale E. nie doszły do skutku”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 4063-4068, 4103-4114, 4549-4613, 10700] 

                                                      
92 W informacji technicznej dot. budowy sieci wodociągowej Tarnowskie Góry - Bytom z 27 kwietnia 2017 r. 
zakładano dwa warianty realizacji przedsięwzięcia, z których każdy obejmował budowę stacji uzdatniania wody wraz 
z infrastrukturą. Pierwszy wariant zakładał przebudowę istniejącej infrastruktury aby umożliwić wykorzystanie 
istniejących wodociągów celem przesyłu wody dla mieszkańców Tarnowskich Gór oraz do Bytomia. W. wersji tzw. 
„mniejszej” (szacunkowy koszt 11,5 mln zł) zakładano wykorzystanie istniejącej infrastruktury wodociągowej na 
terenie Bytomia i rozprowadzanie wody wyłącznie w dzielnicy Stroszek, Sucha Góra, Os. Gen. Ziętka, lecz nie było 
w nim możliwości zwiększenia przesyłu wody poza wymienione dzielnice. W wariancie tzw. „mniejszym 
rozwojowym” wybudowanie/przebudowa odcinka łączącego sieć wodociągową Tarnowskich Gór z siecią Bytomia 
o średnicy min. 400 mm dałaby możliwość dołączenia kolejnych dzielnic w przyszłości lecz zwiększenie średnicy 
stwarzałoby ryzyko zagniwania wody na tym odcinku do czasu zwiększenia zapotrzebowania. Drugi wariant, tzw. 
„duży”, którego koszt szacowano na kwotę 66 mln zł, zakładał zasilenie w wodę centrum Bytomia lecz wymagał 
budowy nowej magistrali od ujęcia w Tarnowskich Górach do miejsc odbioru (dzielnica Centrum-Bytom). Powyższe 
kwoty nie uwzględniały kosztów ewentualnego wykupu działek oraz opłat za dzierżawę terenu.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Zarząd BPK przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości w Tarnowskich Górach 
wraz z infrastrukturą służącą wydobywaniu wody, w tym przed zwróceniem się do Rady 
Nadzorczej o opinię ws. ww. zakupu oraz przed złożeniem wniosku do Zgromadzenia 
Wspólników o wyrażenie zgody na ten zakup, nie wykonał ani nie pozyskał rzetelnych, 
kompletnych i fachowych analiz dotyczących powyższej inwestycji, a niektórych 
z posiadanych analiz nie wykorzystał w sposób właściwy. 

Jedynymi posiadanymi przez Spółkę dokumentami były wówczas: 

a) Operat szacunkowy dot. wyceny nieruchomości w Tarnowskich Górach z 24 lutego 
2014 r., sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Zbywcy 
nieruchomości, który był jedynym dokumentem ustalającym wartość nieruchomości 
przed ich zakupem - zawarte w nim dane i informacje nie zostały przez BPK 
zweryfikowane. 

Jak wyjaśniła Wiceprezes ds. Finansowych BPK93, dokument ten otrzymała po zawarciu 
we wrześniu 2014 r. umowy przenoszącej własność nieruchomości w Tarnowskich 
Górach. Natomiast wg ówczesnego Dyrektora ds. Inwestycji w BARI - został on 
przekazany BPK w lutym 2014 r., co potwierdzają wyjaśnienia Prezydenta Bytomia, wg 
którego dokument ten był mu znany przed wyrażeniem zgody na zakup ujęć wody. 

Przed zawarciem w dniu 16 czerwca 2014 r. umowy przedwstępnej i 18 września 2014 r. 
przyrzeczonej umowy warunkowej na zakup przez BPK nieruchomości w Tarnowskich 
Górach, a następnie w dniu 29 września 2014 r. umowy przeniesienia ich własności, 
Spółka nie zleciła wykonania niezależnego operatu ustalającego wartość nieruchomości. 

Zarząd BPK wyjaśnił, że Spółka nie sporządziła dodatkowej wyceny, bowiem wycena 
przedstawiona przez BARI (tj. operat z 24 lutego 2014 r. sporządzony na zlecenie 
Zbywcy) była aktualna, została sporządzona przez uprawniony podmiot i nie było 
podstaw do kwestionowania jego wartości.  

Zdaniem NIK, weryfikacja opłacalności zakupu ww. nieruchomości wraz ze studniami 
winna zostać oparta np. na dodatkowej niezależnej wycenie zleconej przez BPK, 
w szczególności uwzględniając wysoką wartość rynkową określoną w operacie 
wykonanym na zlecenie Zbywcy (10 426,2 tys. zł). Spółka nie udokumentowała sposobu 
ustalenia ceny zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach, która wyniosła 18 450 000 zł94 
brutto. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3582-3618, 3683-3698, 4839-4840, 10691, 10863] 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych BPK wyjaśniając, w jak sposób ustalono kwotę, 
za jaką kupiono ww. nieruchomości, stwierdziła: „Analizy i wyliczeń dokonywała BARI, 
która wskazywała, iż wartość nieruchomości przy spełnieniu odpowiednich warunków 
wyniosłaby 35 000 000 zł. Ewentualne dokumenty w tym zakresie powinny znajdować 
się w Bari Sp. z o.o. Także operat szacunkowy z dnia 24 lutego 2014 r. zawierał 
przedział kwotowy od 10 000 000 zł do 35 000 000 zł”. 

NIK zwraca uwagę, że operat szacunkowy nie zawierał przedziałów kwotowych lecz 
wskazywał wartość rynkową nieruchomości dla ówczesnego sposobu użytkowania - wg 
stanu na 19 lutego 2014 r. Natomiast wyższe wartości dotyczyły wartości 
prognozowanych w przyszłości, przy czym najwyższa wartość, tj. 32 264 000 zł 
dotyczyła prognozowanej wartości wg stanu na koniec 2033 r. 

Ówczesny Prezes Zarządu BARI stwierdził m.in.: „(…) Kalkulacje wartości ww. 
nieruchomości w różnych wariantach były sporządzane przez (…) [Zbywcę – przypis 

                                                      
93 Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Operat szacunkowy z 24 lutego 2014 r., sporządzony na zlecenie 
sprzedającego, otrzymałam dopiero po zawarciu we wrześniu 2014 r. umowy przenoszącej własność na rzecz BPK 
nieruchomości ze studniami w Tarnowskich Górach. Nie wiem czy dokument ten był wcześniej w BPK”. 
94 W tym kwota stanowiąca zwrot nakładów na infrastrukturę poniesionych przez dotychczasowego dzierżawcę 
studni wynosiła 615 000 zł. Wartość netto za jaką BPK zakupiła ujęcia wody była o 1/3 wyższa od ich wartości netto 
wg wyceny rzeczoznawcy, działającego na zlecenie Zbywcy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK] i były przekazywane m.in. za pośrednictwem BARI do (…) [Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK95 - przypis NIK]”.  

[Dowód: akta kontroli str. 4849, 10849]   

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: „Z tego co pamiętam pierwsza cena za 
nieruchomość jaka była przedstawiona przez sprzedającego wynosiła 18 mln zł netto. 
Nie pamiętam czy było to udokumentowane. Ostateczna cena została ustalona 
w negocjacjach lecz nie przypominam sobie, czy brałem w nich udział. Nie wiem czy 
negocjacje były udokumentowane ponieważ zadania w tym zakresie realizowała (…) 
[Wiceprezes ds. Finansowych BPK - przypis NIK]. Nie porównywałem wynegocjowanej 
kwoty do ceny wynikającej z operatu szacunkowego z 24 lutego 2014 r. Nie 
zajmowałem się kwestiami finansowymi dotyczącymi zakupu nieruchomości, a wszelkie 
informacje w tym zakresie były mi przedstawiane przez (…) [Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK - przypis NIK]. Uchwała Rady Nadzorczej opiniowała pozytywnie 
jedynie zaciągnięcie zobowiązania związanego z zakupem nieruchomości 
w Tarnowskich Górach do określonej kwoty, tj. 15 mln zł. Wówczas nie była jeszcze 
podjęta ostateczna decyzja Zarządu BPK o zakupie studni, co zostało sfinalizowane 
dopiero 29 września 2014 r. zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności ww. 
nieruchomości”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10713]  

Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „(…) Nie uczestniczyłam w rozmowach 
(…) [Prezesa BPK, Prezesa BARI i Zbywcy - przypis NIK] dotyczących ustalenia 
ostatecznej ceny zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach. Nie wiem jak 
przebiegał proces negocjacji, nie wiem czy odbywały się, w jakiej formule były 
prowadzone i kiedy, ponieważ nigdy nie zostałam na takie zaproszona. Zwracałam 
ustnie Prezesowi (…) [BPK - przypis NIK] uwagę na konieczność pozyskania przed 
zakupem studni niezależnej wyceny. Przygotowując transakcję oraz koordynując 
opracowywanie w BPK analizy dotyczącej zakupu nieruchomości w Tarnowskich 
Górach działałam w dobrej wierze na podstawie informacji, założeń i danych 
otrzymanych od (…) [Prezesa BPK i Prezesa BARI - przypis NIK]. Nie miałam wówczas 
możliwości weryfikowania stanu technicznego planowanych do zakupu ujęć wody 
ponieważ odpowiednie służby merytoryczne Spółki nie były przeze mnie nadzorowane. 
Po transakcji okazało się, że otrzymane przeze mnie założenia i dane były niepełne lub 
błędne i dlatego ta inwestycja zaczęła generować straty. Z mojej inicjatywy (…) Zarząd 
BPK wystąpił o zawarcie próby ugodowej ze sprzedawcą studni w celu obniżenia kwoty 
zakupu o ok. 5 mln zł lecz nie doszła do skutku. Zamierzano wówczas przeznaczyć 
odzyskaną kwotę na wykonanie stacji uzdatniania wody aby zwiększyć sprzedaż wody 
z ujęć w Tarnowskich Górach a tym samym zwiększyć przychody (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10691] 

b) Raport dotyczący możliwości eksploatacji studni S-II i S-III w wysokości sumarycznej 
wydajności eksploatacyjnej 210 m3/h i jakości ich wód (…) w Tarnowskich Górach dla 
BPK - sporządzony w marcu 2014 r. przez hydrogeologa na zlecenie BPK, w którym 
zwracano uwagę na przeprowadzenie co najmniej dwutygodniowego pompowania 
pomiarowego celem weryfikacji wydajności i towarzyszących depresji eksploatacyjnych 
oraz jakości wód przy większych wydajnościach - działań tych jednak przed dokonaniem 
zakupu nie wykonano. 

[Dowód: akta kontroli str. 3623-3649]  

c) Analiza przygotowana m.in. przez Dział Sprzedaży i Analiz BPK96 (dwustronicowy 
dokument - jego pierwotna wersja została sporządzona 25 marca 2014 r., jej 
modyfikacja nastąpiła 24 kwietnia 2014 r., a wersja ostateczna powstała w maju 
2014 r.), która w ocenie NIK była niekompletna i mało wiarygodna, ponieważ m.in.: 

                                                      
95 Ówcześnie Członek Zarządu BPK (od 12 lutego do 16 czerwca 2014 r.). 
96 Dokument pn. „Analiza dotycząca zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach na której zlokalizowane są dwie 
studnie głębinowe wraz z całością infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK”. 



 

43 

− oparta była na danych dostarczonych przez Zbywcę studni (faktury sprzedaży, 
zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania ujęć), a informacji tych, w tym ich 
kompletności, Spółka w żaden sposób nie zweryfikowała; 

− nie zawierała informacji o sposobie i źródłach sfinansowania planowanej inwestycji. 
Dopiero umową DZ/536/2014/K z 10 września 2014 r. zlecono firmie zewnętrznej 
przygotowanie biznes planu i modelu finansowego na potrzeby pozyskania 
finansowania dłużnego w związku z realizacją planu inwestycyjnego. Opracowanie 
przekazano do BPK 9 października 2014 r., tj. już po nabyciu ww. nieruchomości. 

Odnosząc się wykonania ww. biznesplanu Wiceprezes ds. Finansowych BPK 
stwierdziła, m.in. że: „Nalegałam na sporządzenie ww. biznesplanu ze względu na 
konieczność pozyskania dofinansowania na zakup studni w Tarnowskich Górach, 
gdy nie mieliśmy możliwości sfinansowania transakcji z własnych środków, po tym 
jak zostaliśmy zobowiązani do zwrotu wcześniej dokonanych przez Gminę dopłat. 
Prezydent Miasta był informowany ustnie przez Zarząd BPK, że zwrot do Gminy 
Bytom środków z dopłat uniemożliwi Spółce zakup studni ze środków własnych 
i będzie konieczność zaciągnięcia zobowiązań kredytowych na ten cel”. 

[Dowód: akta kontroli str. 3721-3729, 10694, 10697] 

Skutkiem braku środków własnych BPK i w związku z brakiem zapewnienia 
zewnętrznych źródeł finansowania Spółka nieterminowo uregulowała część 
zobowiązań za zakupione ujęcia wody w Tarnowskich Górach. Opóźnienia 
w zapłacie skutkowały koniecznością zapłaty odsetek na rzecz Zbywcy i CHMAD 
w łącznej wysokości 162 063,05 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 4675-4678, 10697, 10714]  

− nie uwzględniono w niej wniosków wynikających z ww. „Raportu dotyczącego 
możliwości eksploatacji studni (…)” z marca 2014 r.97, w którym zalecano m.in. 
przeprowadzenie długotrwałego pompowania pomiarowego przy wydajnościach 
eksploatacyjnych, co pozwoliłoby na określenie rzeczywistych wydajności, zasobów 
oraz jakości dopływających wód, m.in. pod względem zawartości chromu i jonu 
amonowego, których wartości dopuszczalne były wcześniej przekraczane przy 
niższym niż maksymalny, dopuszczony pobór wody;  

− w wersji analizy z 24 kwietnia 2014 r., wyłączono kwestię dostaw wody z ujęć 
w Tarnowskich Górach do Bytomia, założono budowę farmy wiatrowej oraz usunięto 
zestawienie przychodów i kosztów. Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła 
m.in., że: „Informację o opłacalności wybudowania wiatraka do produkcji energii 
elektrycznej do zasilania urządzeń związanych z wydobyciem i sprzedażą wody ze 
studni w Tarnowskich Górach otrzymałam od (…) [Zbywcy - przypis NIK] za 
pośrednictwem BARI”; 

− ostateczna wersja analizy z maja 2014 r., przedstawiona Zgromadzeniu Wspólników 
przed wyrażeniem zgody na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, nie 
zawierała informacji o konieczności budowy rurociągu w celu dostarczenia wody do 
Bytomia oraz rozbudowy infrastruktury ujęć w związku z koniecznością dezynfekcji 
wody dostarczanej na znaczną odległość (ujętych w wersji z 23 marca 2014 r.) 
Według wyjaśnień ówczesnej Kierownik Działu Analiz, brak w tym dokumencie 
kosztów budowy rurociągu i innych zapisów dotyczących rozbudowy wynikał 
z decyzji Zarządu BPK. Wersja ta powstała z uwzględnieniem propozycji, sugestii 
i zaleceń BARI, która była podmiotem pośredniczącym przy zakupie nieruchomości 
z ujęciami wody (rolę i udział BARI w ww. transakcji przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego). 

 [Dowód: akta kontroli str. 5184-5253, 10692, 10850] 

                                                      
97 Sporządzony na zlecenie BPK przez hydrogeologa na podstawie umowy o dzieło 1/TS/2014 r. z 31 stycznia 2014 
r. „Raport dotyczący możliwości eksploatacji studni S-II i S-III w wysokości sumarycznej wydajności eksploatacyjnej 
210 m3/h, i jakości wód, studni położonych na terenie (…) w Tarnowskich Górach dla BPK” z marca 2014 r. 
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NIK zwraca uwagę, że zakup nieruchomości z ujęciami wody wg analizy z 25 marca 
2014 r. uznano za ekonomicznie niezasadny98, a dwa miesiące później został on uznany 
za opłacalny.  

Wiceprezes ds. Finansowych Spółki wyjaśniła: „BPK pozyskała inne dane dotyczące 
kosztów eksploatacji. Wcześniejsze dane nie były kompletne. Po ponownej weryfikacji 
kosztów dokonano ponownych obliczeń, które pozwoliły na ustalenie opłacalności 
przedsięwzięcia”. Wyjaśniając, jakie inne dane dotyczące kosztów eksploatacji 
pozyskała BPK i które z nich były wcześniej niekompletne, Wiceprezes ds. Finansowych 
podała: „Po opracowaniu ww. analizy z 25 marca 2014 r. a przed zwróceniem się do 
Rady Nadzorczej Spółki i do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zakup 
studni w Tarnowskich Górach, pozyskaliśmy informacje o możliwości: 

− zwiększenia zakupu ilości wody z ujęć przez PWiK w Tarnowskich Górach  
− wykorzystania zbiorników na wodę zlokalizowanych w pobliżu ujęć w Tarnowskich 

Górach będących własnością (…) [Zbywcy - przypis NIK], 
− gromadzenia zasobów wody w naszym obiekcie (zbiorniku) przy ul. Łokietka w 

Bytomiu.  

Ww. informacje zmniejszyły w moim przekonaniu ryzyko nieopłacalności i dały podstawę 
do innego wniosku niż zawarty w analizie z 25 marca 2014 r.”. 

NIK zwraca uwagę, że wskazane w wyjaśnieniach dodatkowe informacje dotyczyły 
jedynie przychodów, a nie kwestii kosztów prowadzonej działalności. 

[Dowód: akta kontroli str. 4416-4417, 4438-4439, 5065-5066, 5069, 10693-10694]   

Przed zawarciem w dniu 16 czerwca 2014 r. przez BPK ze Zbywcą i CHMAD 
(dotychczasowym dzierżawcą studni) umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości 
wraz z infrastrukturą za kwotę 18 450 000 zł brutto oraz przed wpłaceniem 18 czerwca 
2014 r. Zbywcy zadatku w wys. 1.230.000 zł, Zarząd BPK nie wykonał, ani nie zlecił 
wykonania podmiotom zewnętrznym dodatkowych analiz opłacalności tej inwestycji 
(innych niże wyżej przedstawione). 

Z kolei, przed zawarciem w dniu 18 września 2014 r. przyrzeczonej umowy warunkowej 
na zakup przez BPK nieruchomości w Tarnowskich Górach, a następnie w dniu 
29 września 2014 r. umowy przeniesienia ich własności, oprócz opracowań 
wymienionych powyżej, BPK zleciła: 

− umową DZ/512/2014/K z 18 sierpnia 2014 r. - wykonanie biznesplanu dla projektu 
pn. „Zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, na której zlokalizowane są dwie 
studnie głębinowe wraz z całością infrastruktury służącej do wydobycia wody przez 
BPK Sp. z o.o.”, który przekazano 29 sierpnia 2014 r. do BPK99, tj. po zawarciu 
umowy przedwstępnej, a którego założenia oparto na informacjach i danych Zbywcy, 
otrzymywanych za pośrednictwem BARI,  

− umową DZ/536/2014/K z 10 września 2014 r. - przygotowanie biznes planu i modelu 
finansowego na potrzeby pozyskania finansowania dłużnego, które przekazano do 
BPK 9 października 2014 r., tj. już po nabyciu ww. nieruchomości.  

[Dowód: akta kontroli str. 3709-3710, 3721-3729, 4849, 5270-5275] 

Analizy wykonane przed zakupem studni w Tarnowskich Górach, w tym opracowanie 
pn. „Założenia i projekcje finansowe dla BPK Sp. z o.o. Projekt pn. Zakup nieruchomości 
w Tarnowskich Górach, na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz 
z całością infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK Sp. z o.o.”, 
sporządzono w oparciu o założenia, informacje i dane Zbywcy, otrzymywane za 
pośrednictwem BARI, co było akceptowane przez Zarząd BPK, a co zdaniem NIK 
w istotny sposób ograniczało wiarygodność ww. dokumentów, w związku z konfliktem 
interesów BARI - jako pełniącej rolę pośrednika Zbywcy i jednocześnie podmiotu 
doradzającego BPK w procesie zakupu ujęć wody. 

                                                      
98 Analiza dotycząca zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach przez BPK Sp. z o.o. nr FS/2014-03-25. 
99 Pod zmodyfikowanym tytułem: „Założenia i projekcje finansowe dla BPK Sp. z o.o. Projekt pn. Zakup 
nieruchomości w Tarnowskich Górach, na której zlokalizowane są dwie studnie głębinowe wraz z całością 
infrastruktury służącej do wydobywania wody przez BPK Sp. z o.o.”. 
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Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK stwierdziła m.in., że dane do opracowania 
„Założeń i projekcji finansowych…” pochodziły z informacji otrzymanych przez nią od 
Prezesa BPK i Prezesa BARI. Dodała, że: „Z treści dokumentów wiem, że dane te były 
opracowywane przez (…) [Zbywcę - przypis NIK]. Otrzymałam te dane z zapewnieniem, 
że są wiarygodne. Nie miałam zgody (…) [Prezesa BPK - przypis NIK] na ich 
weryfikację, więc bez zmian i korekt zostały przekazane do (…) [wykonawcy 
opracowania - przypis NIK] celem opracowania biznesplanu dla inwestycji”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10695]   

W opracowaniu „Założenia i projekcje finansowe…”, stanowiącym dokument 
analityczno-prognostyczny dla uzasadnienia zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach, 
sporządzonym już po zawarciu w dniu 16 czerwca 2014 r. umowy przedwstępnej lecz 
jeszcze przed podpisaniem 29 września 2014 r. umowy przeniesienia własności 
nieruchomości przyjęto poniższe założenia: 

(1)  Założono wzrost ceny sprzedaży wody z ujęć w Tarnowskich Górach do wysokości 
nie znajdujących uzasadnienia w postanowieniach umowy zawartej w 2014 r. przez 
dotychczasowego dzierżawcę studni z głównym odbiorcą wody, tj. PWiK, będącym 
monopolistą w zakresie dostaw wody w Tarnowskich Górach. Zgodnie z ww. umową 
(kontynuowaną przez BPK po zakupie ujęć) jedyną przesłanką wzrostu ceny było jej 
indeksowanie wskaźnikiem inflacji - tymczasem projekcje finansowe przewidywały 
w 2018 r. i w 2023 r. wzrost cen wielokrotnie przewyższający przewidywaną inflację.  

Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła, że założenie zmiany ceny oparte było 
o planowaną możliwość dostawy wody do Bytomia po wybudowaniu rurociągu 
łączącego studnie z siecią wodociągową. Jednak zdaniem NIK, zarówno ekonomiczne 
i techniczne uwarunkowania dostaw wody z ujęć wody w Tarnowskich Górach do 
Bytomia nie dawały podstaw do przyjęcia, że budowa ww. rurociągu będzie opłacalna 
i możliwa, co przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 4705-4724, 10695]   

(2)  Przyjęto, nie popartą rzetelnymi analizami i kalkulacjami kwotę 3,5 mln zł, 
odpowiadającą „nakładom na udostępnienie wody”, które wg wyjaśnień Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK były kosztami budowy rurociągu łączącego studnie w Tarnowskich 
Górach z siecią wodociągową Bytomia. W kolejnych wyjaśnieniach w powyższej sprawie 
Wiceprezes ds. Finansowych podała, że: „Kwota ta została mi przedstawiona przez 
Prezesa (…) [BPK - przypis NIK] i miała obejmować nakłady na budowę stacji 
uzdatniania wody, co umożliwiłoby zwiększenie dostaw wody do PWiK i możliwość 
negocjacji nowej ceny za 1m3 lub stworzenie możliwości zwiększenia dostępności wody 
z ujęć w Tarnowskich Górach dla mieszkańców Bytomia poprzez sieci BPK, sieci GPW 
(wydzierżawienie przez BPK) albo poprzez stare instalacje gazowe”. 

NIK zwraca uwagę, że we wcześniejszej analizie BPK z 25 marca 2014 r. szacunkowy 
koszt budowy rurociągu łączącego ujęcia z siecią wodociągową Bytomia ustalono na 
kwotę od 3,5 do 5 mln zł, a wg późniejszego wyliczenia (mail z 24 października 2014 r.) - 
5,9 mln zł100. Z kolei wg opracowania przygotowanego 27 kwietnia 2017 r. (po zakupie 
ww. ujęć) przez Zespół roboczy ds. optymalizacji sprzedaży wody z ujęć 
zlokalizowanych w Tarnowskich Górach101, koszty połączenia ujęć w Tarnowskich 
Górach z siecią wodociągową Bytomia oszacowano na kwoty od 11,5 mln zł do 66 mln 
zł w zależności od wariantu rozwiązania w tym zakresie.  

 [Dowód: akta kontroli str. 4549-4550, 4584-4589, 4642, 10695)  

(3)  Prognozowane przychody określono przyjmując wydobycie wody w wys. 1 814 400 
m3 rocznie, tj. zbliżonej do maksymalnej wydajności studni, określonej w pozwoleniu 
wodno-prawnym z 19 grudnia 2013 r., wynoszącej 1 839 600 m3, tymczasem: 

                                                      
100 Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej w wyjaśnieniach podał, że kwota 5 880 tys. zł nie była 
mu wcześniej znana i była zawarta w modelu przesłanym przez Zarząd BPK do Banku (…). Ponadto wyjaśnił, że 
wielokrotnie podnosił, iż „(…) koszty budowy wodociągu jak i stacji uzdatniania wody mogą być znacznie wyższe od 
wskazywanych na podstawie uśrednionych KNR, gdyż nie zawierają kosztów wykupu gruntów, służebności 
przesyłu i budowy przepompowni wody”. 
101 Powołany Zarządzeniem wewnętrznym nr 30/2016 Prezesa Zarządu BPK z dnia 12 października 2016 r. 
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a) Umowa na dostawę wody do PWiK nie określała ilości wody odbieranej przez PWiK, 
co zdaniem NIK zwiększało ryzyko nie uzyskania planowanych przychodów, 
uwzględniając potencjalny brak możliwości sprzedaży założonej ilości wody. 

[Dowód: akta kontroli str. 5193-5198]   

b) Nie ustalono, w jaki sposób zwiększony pobór wody wpłynie na jej parametry 
fizykochemiczne, pomijając zalecenie wynikające z dokumentu „Raport dotyczący 
możliwości eksploatacji studni S-II i S-III w wysokości sumarycznej wydajności 
eksploatacyjnej 210 m3/h i jakości ich wód …” z marca 2014 r., wg którego wskazane 
było przeprowadzenie co najmniej dwutygodniowego pompowania pomiarowego 
celem weryfikacji m.in. wydajności oraz jakości wód przy większych wydajnościach. 

W sprawie przyczyn nie przeprowadzenia zalecanego pompowania przed zakupem 
studni Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych BPK wyjaśniła: „Po uzgodnieniu 
i rozmowach z hydrogeologiem zdecydowano, że czynności te będą wykonywane 
przy pomiarach dotyczących zwiększenia pozwolenia z 210 m3 do 310 m3. Przed 
zakupem brak było możliwości technicznych dla dokonania takich pomiarów”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3623-3649, 4849)  

W toku kontroli NIK nie przedstawiono żadnych opinii zmieniających stanowisko 
hydrogeologa zawarte w ww. raporcie. W ocenie NIK, zalecane dwutygodniowe 
pompowanie wody z ujęć w Tarnowskich Górach należało przeprowadzić przed ich 
zakupem celem ustalenia, m.in. czy zwiększony dopływ spowoduje zwiększenie 
zawartości chromu w wodzie, co wymagać będzie budowy stacji uzdatniania wody 
bądź rezygnacji z zamiaru zakupu studni.  

c) Nierzetelnie ustalono przyjęte w ww. projekcji finansowej koszty, co miało wpływ na 
prognozowane dochody i planowaną efektywność ekonomiczną inwestycji. I tak: 

• W prognozie nadwyżki finansowej za poszczególne lata (do 2033 r.) coroczną 
indeksacją nie objęto kosztów związanych z eksploatacją, przyjmując do wyliczeń 
ich stałą wartość w wys. 189 446,84 zł rocznie, wynikającą z założeń do projekcji 
na bazie 2013 r. Jednocześnie stawka opłaty za 1 m3 wody była w tej prognozie 
corocznie zwiększana, co najmniej o wartość inflacji (od kwoty 1,21 zł w 2014 r. 
do kwoty 2,90 zł w 2033 r.), a tym samym następował wzrost planowanych 
przychodów z 2 195 424 zł w 2014 r. do 5 264 213,18 zł w 2033 r. 

Odnosząc się do przyjęcia stałej wartości kosztów, bez ich corocznej indeksacji, 
Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK stwierdziła: „Nie miałam możliwości 
zaprojektowania zwiększenia kosztów ponieważ nie miałam innych danych 
w tamtym czasie oprócz podanych przez (…) [Zbywcę - przypis NIK]”. 

• Ustalając roczne koszty w wys. 189 446,84 zł, przyjęte w prognozie dochodów na 
lata 2014-2033, założono roczny koszt energii elektrycznej w wys. 28 000 zł, przy 
założeniu budowy za 1 mln zł siłowni wiatrowej do jej wytwarzania. Jednak 
w żaden sposób nie udokumentowano sposobu wyliczenia zarówno kosztów 
energii elektrycznej jak też nakładów koniecznych na budowę siłowni wiatrowej, 
opierając się wyłącznie na ogólnej informacji podanej przez Zbywcę, że nakłady 
te wyniosą 1 mln zł. Ponadto nie skalkulowano i nie udokumentowano wpływu 
planowanej budowy siłowni na ostateczny koszt energii elektrycznej, koniecznej 
do wydobywania wody w zakładanej maksymalnej ilości przyjmując, że koszt 
zakupu energii wyniesie 28 000 zł rocznie102, co zdaniem NIK jest wartością 
znacznie zaniżoną. 

NIK zwraca uwagę, że wg analizy BPK z 26 marca 2014 r., dotyczącej zakupu 
studni, koszt energii elektrycznej w 2013 r. przy sprzedaży tylko 818,5 tys. m3 
wody wyniósł aż 208,8 tys. zł. Tymczasem w prognozie dochodów przyjęto 
przeszło dwukrotnie wyższe wydobycie (1 814 400 m3), co oznaczałoby, znaczne 
zwiększenie zużycia energii elektrycznej i kosztów z tym związanych.  

                                                      
102 W tym 12 000 zł kosz zakupu energii elektrycznej przy niekorzystnych warunkach wietrznych oraz koszty 
eksploatacji wiatraka 16 000 zł. 
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Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Przyjmując koszty 
energii elektrycznej w wysokości 28.000 zł rocznie założono, że zostanie 
wybudowany wiatrak, dla którego nakłady w wysokości 1 mln zł uwzględniono 
w opracowaniu (…), co umożliwiłoby zmniejszenie kosztów zakupu energii 
elektrycznej do ww. kwoty. Nie było sporządzonych analiz dotyczących 
opłacalności budowy wiatraka, ponieważ nie było takiej zgody ze strony Prezesa 
Zarządu (…) [BPK - przypis NIK]”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 4705-4724, 10696]   

• Określając wysokość rocznych kosztów, przyjętych w prognozie dochodów na 
lata 2014-2033, założono opłaty za korzystanie ze środowiska w wys. 109 000 zł, 
podane przez Zbywcę za rok 2013. Nie dokonano ich zwiększenia, w związku 
z planowanym ponad dwukrotnym wzrostem wydobycia wody, co w konsekwencji 
zaniżyło koszty i zawyżyło prognozowany dochód. 

• W przyjętej do prognozowania dochodów na lata 2014-2033 kwocie kosztów, 
pominięto koszty podatku od nieruchomości. Tymczasem koszty poniesione 
z tego tytułu przez BPK (po zakupie ujęć) w kolejnych latach 2015-2017 wyniosły 
odpowiednio: 294 473 zł, 294 72,68 zł, 295 215,56 zł. 

Jak wyjaśniła Wiceprezes ds. Finansowych BPK, Zbywca nieruchomości uiszczał 
jedynie podatek od gruntu, o czym Spółka nie została poinformowana. 

• W kwocie planowanych kosztów nie uwzględniono zakładanych szacunkowych 
narzutów kosztów ogólnozakładowych, których faktyczna kwota dla ujęć wody 
w Tarnowskich Górach wyniosła: w 2015 r. - 99 448,72 zł, w 2016 r. - 133 575,01 
zł, za 10 miesięcy 2017 r. - 109 385,81 zł. 

Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK podała: „Do wyliczeń w ww. 
opracowaniu przyjęto koszy tylko jednego pracownika dotychczas obsługującego 
zakupywane studnie. Nie zakładano wówczas narzutu kosztów 
ogólnozakładowych”. 

• Zaniżono roczne koszty amortyzacji ustalając je na poziomie 225.000 zł, co 
wskazywało na rozłożenie odpisów amortyzacyjnych ujęć wody na ponad 60 lat, 
przy pozwoleniu na wydobycie wody ze studni ważnym 20 lat i przy podobnej 
żywotności studni głębinowych. NIK zwraca uwagę, że BPK przyjmując ww. 
środki trwałe na stan103 przyjęła dla studni104 stawkę amortyzacji w wys. 4,5%105, 
a odpisy od kwoty 14.526.270,14 zł, ustalonej jako wartość początkowa studni, 
odpowiadały w 2015 r. kosztom amortyzacji w wys. 653.682,20 zł106, tj. prawie  
3-krotnie wyższym od przyjętych w opracowaniu „Założenia i projekcje…”.  

[Dowód: akta kontroli str. 4707-4724, 4833-4834, 5265-5267, 10695-10697]   

Dokonany w oparciu o nierzetelne analizy zakup nieruchomości wraz z ujęciami wody 
w Tarnowskich Górach, nie przyniósł oczekiwanych efektów gospodarczych, 
a niegospodarnie poniesione przez BPK w latach 2014-2017 nakłady na ujęcia wody 
w Tarnowskich Górach wyniosły 15 142,8 tys. zł netto, w tym 15 016,8 tys. zł na zakup 
nieruchomości wraz z infrastrukturą służącą wydobywaniu i sprzedaży wody oraz 126,0 tys. 
zł na modernizację studni głębinowych. Łączne koszty związane z posiadaniem 
i eksploatacją ujęć wody w ww. okresie wyniosły 4 682,2 tys. zł, a przychody 2 640,1 tys. zł. 
Spółka BPK w związku z dysponowaniem i eksploatacją ww. ujęć poniosła straty finansowe 
w poszczególnych latach wynoszące: (-) 715,2 tys. zł w 2015 r., (-) 663,5 tys. zł w 2016 r. 
i (-) 681,2 tys. zł. 2017 r. 

                                                      
103 Od 1 grudnia 2014 r. 
104 Stanowiących największy udział w wartości inwestycji. 
105 Dla wodomierza, aparatury kontrolno-pomiarowej, zestawu pomp, szafy sterowniczej, automatyki stacji 
przepompowni, sieci wodociągowej - przyjęto inne stawki amortyzacji. 
106 W kolejnych latach kwota odpisów dla studni wyniosła w: 2016 r. - 655 076,04 zł, 2017 r. - 656 435,16 zł 
i zwiększyła się z powodu aktualizacji wartości początkowej środków trwałych wynikającej z dokonanych zakupów 
inwestycyjnych. 
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2. Zarząd BPK nie zapewnił obiektywnej i rzetelnej oceny opłacalności zakupu ujęć wody 
w Tarnowskich Górach, akceptując konflikt interesów jaki dotyczył spółki BARI, która 
doradzała BPK oraz współtworzyła uzasadnienie dla zakupu ww. ujęć w celu 
przedstawienia go Zgromadzeniu Wspólników Spółki, a jednocześnie świadczyła usługi 
promocji na rzecz Zbywcy - za wynagrodzeniem będącym prowizją od wartości 
sprzedawanej przez ten podmiot nieruchomości wraz z ujęciami wody. 

Dnia 28 lutego 2014 r. BARI, BPK i Zbywca podpisali list intencyjny, zgodnie z którym BARI, 
na mocy umowy zawartej ze Zbywcą, miała prawo prowadzić rozmowy z inwestorami 
zainteresowanymi gruntami należącymi do Zbywcy, a także zobowiązała się do 
organizowania spotkań Zbywcy z BPK w celu prowadzenia negocjacji dotyczących ich 
sprzedaży. Tego samego dnia BARI zawarła ze Zbywcą umowę, której przedmiotem było 
m.in. upoważnienie BARI do jego reprezentowania w zakresie pozyskania podmiotu 
zainteresowanego zakupem ww. nieruchomości. Umowa została zawarta na 12 miesięcy 
z wynagrodzeniem za sukces, płatnym w przypadku zawarcia umowy przez Zbywcę 
z podmiotem wskazanym przez BARI, w wysokości 1% wartości zbywanej 
nieruchomości107. 

Odnosząc się do udziału BARI w przygotowywaniu analizy dot. zakupu studni dla 
Zgromadzenia Wspólników BPK, Wiceprezes ds. Finansowych Spółki stwierdziła: „Wynikało 
to z decyzji Prezesa Zarządu (…) [BPK - przypis NIK], który ściśle współpracował 
z Prezesem (…) [BARI - przypis NIK] w czasie przygotowywania i finalizowania transakcji 
zakupu studni w Tarnowskich Górach”. 

Natomiast ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że: „BARI przedstawiła ofertę 
sprzedaży studni w Tarnowskich Górach w imieniu jej właściciela. Dalsze rozmowy i 
ustalenia dotyczące transakcji zakupu przez BPK studni przedstawiciele BARI dokonywali z 
Panią Wiceprezes (…) [ds. Finansowych – przypis NIK]”. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK (wówczas członek Zarządu BPK) stwierdziła także: 
„Przed zwróceniem się Zarządu BPK do Rady Nadzorczej a następnie do Zgromadzenia 
Wspólników Spółki o wyrażenie zgody na zakup studni wiedziałam, że BARI posiada 
pełnomocnictwo [Zbywcy - przypis NIK] do rozmów z BPK w sprawie sprzedaży studni 
w Tarnowskich Górach, co wynikało z listu intencyjnego podpisanego 28 lutego 2014 r. 
pomiędzy BPK, BARI i (…) [Zbywcą - przypis NIK] (…)”.  

Korespondencja elektroniczna pomiędzy Wiceprezes ds. Finansowych BPK, a ówczesnym 
Prezesem Zarządu BARI i Dyrektorem ds. Inwestycji BARI oraz wyjaśnienia Zarządu BPK 
wskazują na aktywny udział przedstawicieli BARI w konsultacjach oraz we współtworzeniu 
analizy zasadności zakupu studni w Tarnowskich Górach będącej podstawą do udzielenia 
zgody przez Zgromadzenie Wspólników na tę transakcję. Jak wynika z korespondencji 
elektronicznej oraz wyjaśnień ówczesnej Kierownik Działu Analiz BPK, w którym powstała 
pierwsza wersja analizy uzasadniającej zakup ww. nieruchomości, ówczesny Dyrektor ds. 
Inwestycji BARI konsultował i miał wpływ na ostateczną treść tej analizy, która została 
przedstawiona Zgromadzeniu Wspólników BPK. Według Prezydenta Miasta Zgromadzenie 
Wspólników BPK wyraziło zgodę na zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach m.in. 
w oparciu o ww. analizę finansową podając, że jej autorem była spółka BARI. 

[Dowód: akta kontroli str. 4414-4548, 4702, 4704, 4679-4680, 5042-5044, 5499-5504, 
10691-10692, 10713, 10848-10851, 10862-10864]   

Zarząd BPK wiedział o roli spółki BARI jako podmiotu pośredniczącego w transakcji zakupu 
ujęć Zbywcy, a pomimo tego bezkrytycznie przyjmował za pośrednictwem BARI informacje 
i dane uzyskane od Zbywcy ujęć wody. Potwierdzają to m.in. wyjaśnienia Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK, która stwierdziła, m.in. że: „Przed zawarciem umowy przedwstępnej 
Zarząd posiadał informacje przekazane przez BARI, które uznał za rzetelne i wystarczające 
do zawarcia umowy przedwstępnej, rozważając jednocześnie możliwość sporządzenia 
dodatkowej dokumentacji w tym zakresie, jeżeli okaże się, iż PWiK w Tarnowskich Górach 

                                                      
107 Aneksem nr 1 z 20 marca 2014 r. wprowadzono do umowy zapis, że wynagrodzenie za sukces będzie płatne 
również w przypadku wykonania prawa pierwokupu przez PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.  
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wyrazi zgodę na przeprowadzenie transakcji. Po uzyskaniu zgody Zarząd BPK zlecił 
przygotowanie biznes planu”.  

[Dowód: akta kontroli str. 4849]   

3. Przed podjęciem decyzji o zakupie, jak również przed sfinalizowaniem zakupu, Zarząd 
BPK nie zapewnił należycie organizacyjnego i technicznego przygotowania Spółki do 
eksploatacji nabywanych ujęć wody w Tarnowskich Górach. I tak: 

a) Nie dokonano rzetelnej oceny stanu technicznego infrastruktury służącej wydobyciu 
wody z ujęć ani miejsc jej faktycznej zabudowy, opierając się wyłącznie na wybiórczych 
informacjach przedkładanych przez Zbywcę. Nie zapewniono pracownikom komórek 
merytorycznych BPK, zajmujących się eksploatacją sieci wodociągowej udziału 
w oględzinach studni w Tarnowskich Górach, na co m.in. wskazuje brak w Spółce 
jakiejkolwiek dokumentacji związanej z tymi czynnościami i uczestniczeniem w nich 
powyższych osób. 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK odnosząc się do oględzin nieruchomości z ujęciami 
wody przed zawarciem 16 czerwca 2014 r. umowy przedwstępnej (odpowiadając na 
pytanie: kiedy odbyły się oględziny, na czym polegały, co było ich przedmiotem, kto brał 
w nich udział, czy powstała dokumentacja z tych oględzin, czy obecni byli pracownicy 
BPK merytorycznie odpowiedzialni za ten obszar działalności Spółki - a jeśli nie to 
dlaczego nie zaangażowano ich w ten proces przed podjęciem decyzji o zakupie) 
stwierdził: „Byłem kilka razy na terenie nieruchomości w Tarnowskich Górach lecz nie 
pamiętam kiedy to było. Nie sporządzano dokumentacji z tych wyjazdów. Brali w nich 
udział również pracownicy BPK ale nie pamiętam kto to był i kiedy uczestniczył 
w oględzinach”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 4849, 10712-10713]   

b) Nie ustalono w sposób należyty uwarunkowań organizacyjnych i zasad eksploatacji ujęć 
wody. Skutkowało to koniecznością odpłatnego najmu od dotychczasowego dzierżawcy 
studni, pomieszczeń i terenów ze zlokalizowanymi na nich urządzeniami do poboru 
wody, czego nie uwzględniono w żadnej z analiz przed zawarciem umowy zakupu 
nieruchomości z ujęciami. Tym samym eksploatacja ujęć wody wiązała się 
z dodatkowymi, nieuwzględnionymi w analizach opłacalności kosztami oraz uzależniała 
działalność BPK w tym zakresie od podmiotu trzeciego.  

[Dowód: akta kontroli str. 3783-3805, 3978-3979, 4081-4097]  

Odpowiadając na pytanie: czy przed zakupem nieruchomości w Tarnowskich Górach 
wraz z infrastrukturą służącą do poboru i sprzedaży wody posiadano w BPK wiedzę, że 
część tej infrastruktury nie znajduje się na terenie tej nieruchomości i dla jej 
prawidłowego funkcjonowania konieczne będzie ponoszenie kosztów wynajmu 
pomieszczeń od dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości oraz czy uwzględniano te 
elementy w kalkulacji kosztów, a jeśli nie to dlaczego, Wiceprezes ds. Finansowych BPK 
wyjaśniła, że Spółka wiedziała o konieczności ponoszenia kosztów wynajmu 
pomieszczeń od dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 4847-4849]   

Natomiast w późniejszych zeznaniach Wiceprezes ds. Finansowych BPK podała: 
„O konieczności zawarcia z CHMAD umów dzierżawy dowiedziałam się już po 
podpisaniu we wrześniu 2014 r. umowy notarialnej zakupu nieruchomości ze studniami. 
W związku z tym odbyło się spotkanie (…) z moim udziałem oraz m.in. (…) [Zbywcy, 
CHMAD, Prezesa BPK i innych osób - przypis NIK], na którym dowiedziałam się, że bez 
współpracy z (…) [CHMAD - przypis NIK] nie można eksploatować ujęć i sprzedawać 
wody do Tarnowskich Gór, ponieważ są nam potrzebne pomieszczenia (dostęp do nich 
i zaopatrzenie w media), które nie były objęte umową zakupu nieruchomości. Wymagało 
to zawarcia stosownych umów najmu przez BPK, co nastąpiło w październiku 2014 r.”. 

  [Dowód: akta kontroli str. 10698)  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: „Dokonując zakupu studni w Tarnowskich 
Górach przyjęto, że będzie potrzeba wynajmu kilku pomieszczeń i terenu niezbędnych 
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dla zapewnienia wydobycia wody i w związku z tym należy zawrzeć niezbędne umowy 
wynajmu z CHMAD, które było dotychczasowym użytkownikiem studni”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10713-10714)  

Zawarte z CHMAD umowy wynajmu na rzecz BPK terenu i pomieszczeń ze 
zlokalizowanymi na nich urządzeniami do poboru wody, zawierały postanowienia 
o możliwości ich wypowiedzenia przez wynajmującego (CHMAD) w trybie 
natychmiastowym w przypadku naruszenia któregokolwiek z ich postanowień. Zdaniem 
NIK stwarzało to ryzyko nagłego ograniczenia dostępu do infrastruktury służącej 
wydobywaniu wody, a w konsekwencji uniemożliwienia jej poboru i sprzedaży.  

Odnosząc się do wprowadzenia ww. postanowień do umów Wiceprezes ds. 
Finansowych BPK stwierdziła: „Wynikało to z warunków postawionych przez CHMAD – 
albo BPK będzie płacić albo będzie odcięta od możliwości eksploatacji studni”. 

  [Dowód: akta kontroli str. 3783-3805, 4081-4097, 10698) 

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej 
BPK na okoliczność podjęcia przez Spółkę ryzyka ograniczonego dostępu do 
infrastruktury wodociągowej, kierowana przez niego komórka nie brała udziału 
procedurach związanych z zakupem ujęć wody i ustaleniach dotyczących ich 
eksploatacji. Zdaniem NIK Zarząd Spółki nie zapewnił we właściwym terminie 
prawidłowych warunków organizacyjnych do podjęcia działalności w zakresie 
wydobywania wody ujęciami w Tarnowskich Górach. 

[Dowód: akta kontroli str. 5411, 5418]   

c) Przed zakupem ujęć wody nie wykonano rzetelnych analiz dotyczących podłączenia 
studni w Tarnowskich Górach do sieci wodociągowej Bytomia, a powołanie zespołu 
odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji zasilania w wodę Bytomia z ujęć wód 
podziemnych w Tarnowskich Górach108 nastąpiło dopiero 5 października 2015 r., tj. po 
upływie ponad 17 miesięcy od zwrócenia się w kwietniu 2014 r. do RN o wyrażenie 
opinii ws. zakupu ww. studni i ponad 12 miesięcy po sfinalizowaniu tego zakupu. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3654, 3765-3775, 4656]  

4. Spółka BPK realizowała dostawy wody dla CHMAD bez uzyskania zezwolenia, 
wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków109. Dostawa wody została ustalona umową nr 1/XII/2014 z 1 grudnia 2014 r. (dot. 
zlecenia CHMAD obsługi zakupionych ujęć wody), w której wg § 3 niezależnie od 
wynagrodzenia wynikającego z umowy, w zamian za świadczone usługi, BPK umożliwił 
CHMAD pobór wody z ujęć w Tarnowskich Górach w ilości 1 560 m3 miesięcznie. 
Rozliczenie miało odbywać się na podstawie wskazań licznika, a do czasu jego 
zainstalowania - przyjęto ryczałtową wartość pobranej wody (2 000 zł netto miesięcznie). Do 
zakończenia w grudniu 2017 r. obowiązywania ww. umowy, nie zainstalowano licznika wody 
pobieranej przez CHMAD. 

Jak stwierdziła Wiceprezes ds. Finansowych BPK: „BPK nie posiada koncesji na sprzedaż 
wody na terenie Gminy Tarnowskie Góry więc nie mogła zawrzeć standardowej umowy 
sprzedaży wody dla CHMAD. (…) Nie było brane pod uwagę uzyskanie koncesji na 
dostawę wody na terenie Tarnowskich Gór ponieważ woda z tamtejszych studni miała 
zasilać tylko Miasto Bytom. (…) Warunki techniczne uniemożliwiały montaż licznika, 
a ponadto prowadzono negocjacje w związku z planowaniem sprzedaży studni i nie 
podejmowano działań w celu montażu licznika. Czynności wymienione w umowie były 
konieczne do zlecenia CHMAD po zakupie studni, ponieważ BPK nie była do tego 
przygotowana. Nie było monitoringu zdalnego, nie było możliwości kontroli zawartości 
chromu co dwa tygodnie, BPK nie znała infrastruktury technicznej ujęć wody, co mogłoby 
umożliwić szybką reakcję w przypadku konieczności usuwania awarii. Stawka 3 000 zł za 

                                                      
108 Zespół ds. realizacji zadania pn. „Projekt i budowa magistrali wodociągowej z ul. Zagórskiej w Tarnowskich 
Górach do skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich/ul. Łokietka w Bytomiu” powołany Zrządzeniem nr 24/2015 
Prezesa Zarządu BPK z 5 października 2015 r. 
109 Zgodnie z art. 16. 1. „Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 
jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji”. 
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miesiąc byłą ustalona na spotkaniu, na którym dowiedziałam się o konieczności wynajmu 
pomieszczeń od CHMAD. Pomimo że BPK w trakcie użytkowania studni przygotowała się 
do realizacji zadań wymienionych w zleceniu 1/XII/2014 z 1 grudnia 2014 r., nie 
wypowiedzieliśmy go wcześniej, ponieważ obawialiśmy się wypowiedzenia umów na 
dzierżawę pomieszczeń, co uniemożliwiłoby prowadzenie eksploatacji i sprzedaży wody ze 
studni w Tarnowskich Górach”. 

[Dowód: akta kontroli str. 3978-3979, 5410-5411, 5417-5418, 10699-10700]  

Zdaniem NIK Zarząd Spółki nie dochował należytej staranności w powyższym zakresie, 
przyzwalając przez ponad 3 lata na dostawę wody dla CHMAD z naruszeniem ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz nie doprowadzając do 
wyegzekwowania zapisów zawartej umowy dotyczących montażu licznika. 

3.2. Zakup nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny 
w Bytomiu  

3.2.1. Działki nr 489/44, 490/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44 i 497/44 

Wnioskiem z 7 listopada 2013 r. Zarząd BPK110 wystąpił do RN o wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 250 tys. zł w związku z zakupem 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych w ogłoszonych przez Gminę przetargach 
nieograniczonych ustnych111. Wniosek dotyczył nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych położonych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny: 
działka nr 497/44112 o pow. 64 354m2, działka nr 490/44113 o pow. 7 475m2, działki nr: 
489/44, 491/44, 492/44, 495/44 i 496/44114 o łącznej pow. 84 901m2. 

Rada Nadzorcza BPK uchwałą nr 42/11/2013z 7 listopada 2013 r. wyraziła zgodę na zakup 
ww. nieruchomości gruntowych. Jednocześnie zaaprobowała i przyjęła jako własne, 
uzasadnienie, które legło u podstaw wyżej opisanego wniosku Zarządu BPK. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5527-5530, 5533] 

Zarząd BPK uchwałą nr 73/11/2013 z 7 listopada 2013 r. podjął decyzję o zwróceniu  się do 
ZW Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie ww. nieruchomości. Nadzwyczajne 
                                                      
110 Tj. ówczesny Prezes Zarządu (D.Z.) i ówczesny Wiceprezes ds. Finansowych (J.M.). 
111 Wniosek został sporządzony w oparciu o uchwałę Zarządu BPK nr 72/11/2013 z 7 listopada 2013 r.  
112 Zapisana w księdze wieczystej nr KA1Y/0007789/6. Nieruchomość objęta była miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zw. planem Dąbrowa 
Miejska, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z 28 września 2011 r. i usytuowana na 
terenie ozn.8UP - tereny usług i produkcji, gdzie przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, w tym obiekty 
usług handlu o pow. sprzedaży do 2.000 m2, obiekty produkcyjne, magazyny i składy oraz stacje paliw; 
przeznaczenie uzupełniające - zabudowa integralnie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynki 
garażowe i gospodarcze; przeznaczenie i użytkowanie niedopuszczalne - to realizacja: zabudowy mieszkaniowej, 
wolnostojących budynków usługowych lub produkcyjno-magazynowych i gospodarczych o pow. zabudowy 
mniejszej niż 100 m2; składowanie surowców, materiałów i odpadów na otwartej przestrzeni; realizacja: oświaty 
i wychowania, domów opieki społecznej, szpitali, obiektów opieki zdrowotnej. 
113 Zapisana w księdze wieczystej KA1Y/0007789/6. Nieruchomość jw. objęta była ww. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zw. planem Dąbrowa Miejska i usytuowana na terenie ozn. 5U - tereny usług, 
gdzie przeznaczenie podstawowe to - usługi centrotwórcze, w tym obiekty usług handlu o powierzchni sprzedaży 
pow. 2000 m2; przeznaczenie uzupełniające - zespoły parkingów i garaży wielopoziomowych lub podziemnych, 
zespoły obiektów tymczasowych związanych z handlem, gastronomią lub ekspozycją; dopuszcza się realizację 
stacji paliw; przeznaczenie i użytkowanie niedopuszczalne - to realizacja: zabudowy mieszkaniowej, hurtowni, baz, 
składów, magazynów oraz innych wolno stojących budynków o pow. zabudowy mniejszej niż 200 m2. 
114 Zapisana w księdze wieczystej nr KA1Y/0007789/6. Nieruchomość jw. objęta była ww. miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego zw. planem Dąbrowa Miejska. Północno - zachodnia część nieruchomości 
stanowiąca działkę nr 496/44, usytuowana jest na terenie ozn. 25Z - teren zieleni nieurządzonej, izolacyjnej, na 
którym przeznaczenie podstawowe to - tereny zieleni nieurządzonej; przeznaczenie uzupełniające - tereny zieleni 
urządzonej, terenowe urządzenia i obiekty rekreacji i sportu, obiekty usługowe i gospodarcze związane z obsługą 
lub uzupełniające tereny zieleni, usługi gastronomii; przeznaczenia i użytkowanie niedopuszczalne - realizacja 
zabudowy nie związanej z przeznaczeniem podstawowym, uzupełniającym. Pozostała część nieruchomości 
usytuowana jest na obszarze ozn. 5U - tereny usług, gdzie przeznaczenie podstawowe to: usługi centrotwórcze, w 
tym obiekty usług handlu o powierzchni sprzedaży pow. 2000m2; przeznaczenie uzupełniające - zespoły parkingów i 
garaży wielopoziomowych lub podziemnych, zespoły obiektów tymczasowych związanych z handlem, gastronomią 
lub ekspozycją; dopuszcza się realizację stacji paliw; przeznaczenie i użytkowanie niedopuszczalne - to realizacja: 
zabudowy mieszkaniowej, hurtowni, baz, składów, magazynów oraz innych wolnostojących budynków o pow. 
zabudowy mniejszej niż 200 m2. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zgromadzenie Wspólników BPK uchwałą nr 23/11/2013 z 13 listopada 2013 r.115 wyraziło 
zgodę na zakup ww. nieruchomości (w uchwale nie zamieszczono jej uzasadnienia). 
Okoliczności złożenia ww. wniosków przedstawiono w dalszej części nin. wystąpienia. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5534-5535, 6087-6094] 

Spółka BPK nabyła ww. nieruchomości w trybie przystąpienia do przetargów ustnych, 
nieograniczonych, przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Bytomiu w dniach: 

1) 13 listopada 2013 r. (działka 497/44) – I przetarg ustny nieograniczony - cena 
wywoławcza 7 020 000 zł, minimalne postąpienie 70 200 zł, cena zaoferowana 
7 090 200 zł, 

2) 13 listopada 2013 r. (działka 490/44) – I przetarg ustny nieograniczony - cena 
wywoławcza 900 000 zł, minimalne postąpienie 9 000 zł, cena zaoferowana 909 000 zł, 

3) 18 listopada 2013 r. (działki 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44) – I przetarg ustny 
nieograniczony - cena wywoławcza 8 200 000 zł, minimalne postąpienie 82 000 zł, cena 
zaoferowana 8 282 000 zł  

Spółka była jedynym oferentem w ww. przetargach. 

W ogłoszeniach o przetargach zawarto m.in. informację, że: 

− dla ww. obszaru została opracowana Dokumentacja geologiczno-inżynierska warunków 
podłoża terenów inwestycyjnych projektowanych w rejonie ul. Strzelców Bytomskich 
i ul. Magdaleny w Bytomiu oraz podano: „Warunki geotechniczne na obszarze 
planowanej strefy inwestycyjnej należy uznać za złożone z uwagi na występowanie 
gruntów antropogenicznych o dużej miąższości oraz słabo nośnych i nienośnych. 
W zalegających gruntach rodzimych stwierdzono kumulację metali ciężkich, 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu oraz arsenu”. 

− nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym i akceptuje fakt, że Gmina nie 
będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością 
poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub 
skażeń, które wystąpią lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży 
nieruchomości lub rekultywacji terenu dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć 
sądowych wydanych po podpisaniu niniejszej umowy. W umowie sprzedaży nabywca 
miał zrzec się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

Protokoły z ww. przetargów podpisane m.in. przez członków Zarządu BPK, również 
zawierały powyższe zapisy. Powtórzono je także w trzech porozumieniach, o takiej samej 
treści, podpisanych 6 grudnia 2013 r. przez Spółkę i Gminę Bytom116 oraz w umowie 
sprzedaży nieruchomości z 30 grudnia 2013 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 5539-5545, 6096-6098, 6114-6119, 6121-6131]   

W dniu 30 grudnia 2013 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta oraz Prezes Zarządu BPK 
zawarli umowę sprzedaży ww. nieruchomości117 (działki: 489/44, 490/44, 491/44, 492/44, 
495/44, 496/44 i 497/44). Przedstawiciel Gminy Bytom oświadczył (§ 4 umowy) m.in., że na 
sąsiadującym do nabywanych działek terenie, położonym przy granicy z Radzionkowem, 
prowadzona jest eksploatacja hałdy na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka 
Województwa Śląskiego oraz że działki usytuowane są na terenie górniczym „Bytom-
Centrum I” objętym koncesją nr 6/2008 Ministra Środowiska z 10 grudnia 2008 r. (na 
nieruchomościach znajdują się szybiki porudne, których sposób likwidacji nie jest znany).  

Cena nieruchomości wyniosła łącznie 16 281 200 zł netto118 (20 025 876 zł brutto) i była 
zgodna z kwotami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów opisanych powyżej.  

BPK dokonała zapłaty 18 413 876 zł za ww. nieruchomości w dniu 30 grudnia 2013 r., 
a pozostała kwota 1 612 000 zł została rozliczona z wcześniej wpłaconych (8 i 13 listopada 
2013 r.) przez Spółkę wadiów. Zakup sfinansowano ze środków własnych w wysokości 
7 025 876 zł i kredytu obrotowego - 13 000 000 zł.  

                                                      
115 Uchwałę podjął Prezydent Bytomia jako Przewodniczący ZW BPK. 
116 Stanowiących podstawę do zawarcia umowy sprzedaży ww. nieruchomości. 
117 W formie aktu notarialnego Rep. A nr 6461/2013. 
118 Działki o nr: 489/44, 491/44, 492/44, 495/55, 496/44 - 8 282 000 zł netto, nr 497/44 - 7 090 200 zł netto, nr 
490/44 - 909 000 zł netto 
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Łączne koszty poniesione w związku z zaciągniętym kredytem119 wyniosły 286 137,54 zł, 
w tym: prowizja od przyznanego kredytu - 65 000,00 zł, prowizja od wcześniejszej spłaty - 
61 745,00 zł (spłata w dniu 4 kwietnia 2014 r.), odsetki - 159 392,54 zł 

 [Dowód: akta kontroli str. 5546-5569, 5884-5885] 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK, który w trakcie przetargów złożył oświadczenia 
o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości stwierdził: „Z tego co 
pamiętam nie otrzymałem przed zakupem (…) żadnych opracowań dotyczących 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich/Magdaleny. Nie zapoznawałem się 
z dokumentacją inżyniersko-geologiczną warunków podłoża terenów inwestycyjnych 
projektowanych w rejonie ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, sporządzoną w maju 
2012 r. Moim zdaniem, zapisy zawarte w ww. dokumentach dotyczące zrzeczenia się 
roszczeń względem Gminy, były zapisami standardowymi umieszczanymi w każdej umowie. 
Standardowym dla tego rodzaju umów był również zapis dotyczący partycypacji BPK 
w budowie drogi. Nie było bowiem wówczas wiadomo, gdzie będzie przebiegać droga, którą 
wytyczyć wg swoich potrzeb miał inwestor końcowy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10716, 11034-11036]    

3.2.2. Działki gruntu nr 487/44 i 502/47 

W dniu 10 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 9/12/2015 o zwróceniu się do 
RN z wnioskiem o zaopiniowanie wniosku Zarządu do ZW w sprawie nabycia, od Gminy 
Bytom, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bytomiu przy ul. Magdaleny 
(działki gruntu nr 487/44 i 502/47 o łącznej pow. 7 452m2) z zaznaczeniem, że wylicytowana 
cena sprzedaży nieruchomości nie powinna przekroczyć 800 tys. zł.  

W uzasadnieniu wniosku podano m.in.120: „(…) Nabycie prawa własności w/w 
nieruchomości spowoduje zwiększenie wiarygodności finansowej Spółki. Wzrost wartości 
majątku Spółki będzie stanowił jeden z elementów oceny zdolności kredytowej i możliwości 
jego zabezpieczenia, a tym samym może pozwolić na wdrożenie planów inwestycyjnych 
oraz realizację perspektywicznych projektów. Zarząd Spółki uznaje, że korzystne dla Spółki 
będzie nabycie przedmiotowej nieruchomości w celu jej dalszej sprzedaży, 
a w konsekwencji pozyskanie środków na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, co pozostaje w interesie 
zarówno samej Spółki jak i całej Gminy. Nieruchomości znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie w/w nieruchomości, stanowią własność Spółki, co daje możliwość utworzenia 
jednolitego kompleksu gospodarczo-inwestycyjnego”. 

Rada Nadzorcza, uchwałą nr 02/12/2015 z 16 grudnia 2015 r., pozytywnie zaopiniowała 
(przy sprzeciwie jednego z członków) wniosek Zarządu BPK. W uchwale nie podano jej 
uzasadnienia. 

W uzasadnieniu wniosku do ZW BPK z 14 grudnia 2015 r. o wyrażenie zgody na nabycie 
działek 487/44 i 502/47, zawarto zapisy tożsame z ww. zamieszczonymi we wniosku do RN 
BPK. Nadzwyczajne ZW uchwałą nr 31/12/2015 z 18 grudnia 2015 r., wyraziło zgodę na 

                                                      
119 Umowa z 23 grudnia 2013 r. na okres do 23 grudnia 2018 r. 
120 Oprócz postanowień o uwarunkowaniach komunikacyjnych, środowiskowych i prawnych takich jak: „(…) 
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej tj. do ul. Strzelców Bytomskich. (…) 
Nieruchomość położona jest na terenie górniczym „Bytom-Centrum I”, objętym koncesją nr 6/2008 Ministra 
Środowiska z dnia 10 kwietnia 2008 r. (…) Dla przedmiotowego obszaru została opracowana dokumentacja 
geologiczno-inżynierska warunków podłoża terenów inwestycyjnych projektowanych w rejonie ulicy Strzelców 
Bytomskich i ulicy Magdaleny w Bytomiu. Warunki geotechniczne na obszarze planowanej strefy inwestycyjnej 
należy uznać za złożone, z uwagi na występowanie gruntów antropogenicznych o dużej miąższości oraz słabo 
nośnych i nienośnych. W zalegających gruntach rodzimych stwierdzono kumulację metali ciężkich, przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń cynku, ołowiu, kadmu oraz arsenu. (…) Działki nr 487/44 i 502/47 objęte są projektem 
koncepcyjnym układu komunikacyjnego w ramach programu „Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na 
terenach poprzemysłowych”. (…) Nabywca nieruchomości przejmie na siebie obowiązek partycypowania 
w realizacji projektu budowy drogi. Nabywca nieruchomości akceptuje, że Gmina nie będzie ponosiła 
odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów 
obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które wystąpią lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy 
sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych 
wydanych po podpisaniu niniejszej umowy. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości 
wszelkich roszczeń z tego tytułu (…)”. 
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nabycie przez Spółkę ww. nieruchomości. W uchwale nie podano uzasadnienia, wskazując 
jedynie na uwzględnienie treści wniosku Zarządu BPK oraz uchwały RN. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5572-5577, 5887, 6158-6161] 

Spółka BPK nabyła ww. nieruchomości przystępując do przetargu ustnego, 
nieograniczonego, przeprowadzonego 18 grudnia 2015 r. przez Urząd Miejski w Bytomiu. 
Cena wywoławcza wynosiła 770 000 zł, minimalne postąpienie - 7 700 zł, cena 
zaoferowana będąca jednocześnie ceną zakupu wyniosła 777 700 zł. Spółka BPK była 
jedynym oferentem. 

W ogłoszeniu o przetargu zawarto informację o uwarunkowaniach środowiskowych 
i prawnych, analogiczną do wskazanej w postępowaniach z 13 i 18 listopada 2013 r. 
Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół podpisany m.in. przez członków 
Zarządu BPK, który również zawierał powyższe zapisy. Zarząd Spółki 18 grudnia 2015 r. 
złożył oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości 
(działki gruntu nr 487/44 i 502/47). Powtórzono je także w zawartym 28 grudnia 2015 r. 
porozumieniu pomiędzy BPK a Gminą Bytom, stanowiącym podstawę do zawarcia umowy 
sprzedaży ww. nieruchomości oraz w umowie sprzedaży z tego samego dnia. 

[Dowód: akta kontroli str. 6066-6072, 11037-11040]   

W dniu 28 grudnia 2015 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta oraz Prezes Zarządu BPK 
i Wiceprezes ds. Finansowych BPK zawarli umowę zakupu ww. nieruchomości za cenę 
netto 777 700 zł i brutto 956 571 zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 5578-5587] 

Spółka dokonała zapłaty za ww. działki 28 grudnia 2015 r. w kwocie 879 571 zł oraz 
dokonano rozliczenia wadium zapłaconego w dniu 14 grudnia 2015 r. w kwocie 77 000 zł. 
Transakcję sfinansowano ze środków własnych BPK. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5588-5591, 10659] 

3.2.3. Działki gruntu nr 499/63 i 503/44 

W dniu 25 lutego 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 31/02/2016 o nabyciu 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bytomiu przy ul. Magdaleny (działki 
gruntu nr 499/63 i 503/44 o łącznej pow. 1 698 m2). W uzasadnieniu uchwały wskazano 
jedynie, iż Prezydent Miasta ogłosił drugi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5592] 

BPK nabyła ww. nieruchomość przystępując do przetargu ustnego, nieograniczonego, 
przeprowadzonego 29 lutego 2016 r. przez Urząd Miejski w Bytomiu. Cena wywoławcza 
wynosiła 176 000 zł, minimalne postąpienie - 1 760 zł, a cena zaoferowana, będąca 
jednocześnie ceną zakupu, wyniosła 177 760 zł netto (218 644,80 zł brutto). Spółka BPK 
była jedynym oferentem. 

W ogłoszeniu o przetargu zawarto informację o uwarunkowaniach środowiskowych 
i prawnych, analogiczną do wskazanej w postępowaniach z: 13 i 18 listopada 2013 r. oraz 
z 18 grudnia 2015 r. Z przeprowadzonego przetargu sporządzono protokół podpisany m.in. 
przez członków Zarządu BPK, który również zawierał powyższe zapisy. Zarząd Spółki 
29 lutego 2016 r. złożył oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym 
nieruchomości (działki nr 499/63 i 503/44). Powtórzono je także w zawartym 10 marca 
2016 r. porozumieniu pomiędzy BPK a Gminą Bytom, stanowiącym podstawę do zawarcia 
umowy sprzedaży ww. nieruchomości oraz w umowie sprzedaży z 17 marca 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str.  5593-5594, 5605-5606, 11041-11046]   

W dniu 17 marca 2016 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta Bytom oraz Prezes i Wiceprezes 
ds. Finansowych BPK zawarli umowę sprzedaży ww. nieruchomości za cenę netto 
177 760,00 zł (brutto 218 644,80 zł).  

[Dowód: akta kontroli str. 5596-5604, 5889) 

Zarząd BPK wyjaśnił, że Spółka nabyła działki nr 499/63 i 503/44 w celu dalszego obrotu 
nimi, ponieważ przylegały one bezpośrednio do terenu zakupionego w grudniu 2013 r., a co 
za tym idzie mogły zostać objęte przygotowaniem ich na cele inwestycyjne.  
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Zapłaty za ww. działki w wysokości 218 644,80 zł brutto dokonano 15 marca 2016 r. 
w kwocie 201 044,80 zł oraz rozliczono w poczet zapłaty wadium wynoszące 17 600 zł, 
uiszczone 25 lutego 2016 r., Spółka sfinansowała ten zakup środkami własnymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 5888-5889, 6082-6083]   

Do dnia 15 czerwca 2018 r. Spółka w związku z zakupionymi w latach 2013-2016 
ww. nieruchomościami gruntowymi przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny poniosła 
koszty w kwocie 18 110 183,31 zł netto, w tym m.in.: 17 246 286 zł netto z tytułu ich zakupu, 
170 189,15 zł związane z ich promocją oraz 509 388,45 zł – podatek od nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 9660]   

3.2.4. W dniu 7 stycznia 2014 r. BPK zawarła z BARI umowę nr DP/232/2014/K121 na 
promocję i reklamę nieruchomości. Umowę zawarto na okres 6 miesięcy za 
wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 55 350 zł brutto (45 000 zł netto), płatnym w dwóch 
ratach (20 000 zł netto i 25 000 zł netto). Ponadto, przewidziano w umowie wynagrodzenie 
za sukces płatne w przypadku zawarcia umowy przez BPK ze wskazanym przez BARI 
podmiotem zainteresowanym, w wysokości 10% różnicy pomiędzy ceną zakupu 
nieruchomości przez BPK a ceną jej zbycia ustaloną w umowie zawartej pomiędzy BPK i 
podmiotem zainteresowanym. W przypadku sfinalizowania transakcji poprzez najem lub 
dzierżawę, wynagrodzeniem za sukces miała być 3-krotność miesięcznego czynszu najmu 
lub dzierżawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 8388-8395] 

W dniu 11 marca 2015 r. BPK zawarła z BARI kolejną umowę na promocję i reklamę 
nieruchomości122 nr DZ/95/2015/K. Umowa była pierwotnie zawarta na czas określony od 
marca 2015 r. do czerwca 2015 r., a następnie przedłużona aneksem nr 1 (bez daty) - do 30 
września 2015 r. i aneksem nr 2 z 30 września 2015 r. - do 31 marca 2016 r. Zryczałtowane 
wynagrodzenie umowne ustalono na 13 530 zł brutto (11 000 zł netto) miesięcznie. Ponadto 
przewidziano wynagrodzenie za sukces, płatne w przypadku zawarcia umowy przez BPK ze 
wskazanym przez BARI podmiotem zainteresowanym, w wysokości 10% różnicy pomiędzy 
ceną zakupu nieruchomości przez BPK a ceną jej zbycia ustaloną w umowie zawartej 
pomiędzy BPK i tym podmiotem. W przypadku sfinalizowania transakcji poprzez najem lub 
dzierżawę, wynagrodzeniem za sukces miała być 3-krotność miesięcznego czynszu najmu 
lub dzierżawy. Aneksem nr 3 z dnia 20 listopada 2015 r. rozszerzono przedmiot umowy 
o pośrednictwo przy sprzedaży działek przy ul. Magdaleny i ul. Strzelców Bytomskich 
w Bytomiu (działki nr: 497/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44 i 490/44). 

 [Dowód: akta kontroli str. 8537-8544] 

Realizując powyższą umowę BARI: 

1) dnia 15 marca 2015 r. BARI zawarła z firmą WKP umowę nr BARI/04/03/2015 r., której 
przedmiotem była promocja Gminy Bytom poprzez prezentację terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych na jej terenie, a za wykonanie przedmiotu umowy ustalono 
wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto; 

2) dnia 16 marca 2015 r. BARI zawarła z firmą WKP kolejną umowę o współpracy nr 
BARI/04/03/2015, której przedmiotem było pozyskiwanie klientów na zakup 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny. Umowę pierwotnie zawarto 
na okres do 30 czerwca 2015 r., a aneksem nr 1 z 22 czerwca 2015 r. przedłużono ją 
do 31 lipca 2015 r. Wynagrodzenie umowne wynosiło 6 150 zł brutto (5 000 zł netto) 
miesięcznie, a w przypadku zakupu nieruchomości przez klienta wskazanego przez 
WKP firmie tej przysługiwało wynagrodzenie stanowiące 50% wynagrodzenia za 
sukces pozyskanego przez BARI. 

 [Dowód: akta kontroli str.11068-11079]  

BPK nie przekazała do BARI w formie przewidzianej w § 1 ust. 1 lit. c ww. umowy nr 
DZ/95/2015/K wykazu nieruchomości do objęcia promocją i reklamą. Wiceprezes ds. 

                                                      
121 Prezes Zarządu BPK na posiedzeniu 7 stycznia 2014 r. podjął decyzję o podpisaniu z BARI umowy na 
prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w okolicy ul. 
Magdaleny w Bytomiu, zgodnie z przyjętymi założeniami Zarządu o przeznaczeniu nabytych gruntów do dalszej 
sprzedaży celem pozyskania środków na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. 
122 Działek położonych przy ul. Spacerowej i ul. Magdaleny w Bytomiu. 
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Finansowych BPK wyjaśniła, że dane dotyczące nieruchomości przekazano BARI, na 
spotkaniu, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządów obu stron. Przekazano wówczas 
kserokopie aktów notarialnych zakupu nieruchomości położonych przy ul. Magdaleny 
i ul. Spacerowej. Stwierdziła także m.in.: „(…) Z ustaleń, które poczyniono pomiędzy 
Zarządami obu Spółek wynikało, iż wszelkie informacje i wyjaśnienia będą przekazywane 
ustnie, co zostało zaakceptowane przez obie strony. Nie dokonano zmian w umowie 
z uwagi na niedopatrzenie”. 

[Dowód: akta kontroli str. 6165, 8752]   

Umowa nr DP/232/2014/K przewidywała przekazywanie przez BARI do BPK, na koniec 
każdego miesiąca obowiązywania umowy, pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych 
czynności w ramach jej realizacji. Spółka BARI przekazała BPK tylko jedno takie 
sprawozdanie123. Ponadto BPK nie otrzymała od BARI pisemnych sprawozdań z realizacji 
umowy nr DZ/95/2015/K, wymaganych na podstawie jej § 2 ust. 2, co przedstawiono 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.  

Ówczesny Prezes Zarządu BARI podał, że podejmowane w ramach umowy nr 
DZ/95/2015/K działania obejmowały: 
− udostępnianie na stronie internetowej informacji o działkach przy ul. Magdaleny 

i Spacerowej, 
− przekazywanie kompletu dokumentów dotyczących ww. nieruchomości potencjalnym 

podmiotom zainteresowanym, które zostały zidentyfikowane na etapie analizy rynku 
i potrzeb z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− uczestniczenie w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, które odbywały się 
w siedzibie BARI lub w BPK (nie sporządzano dokumentacji z tych spotkań),  

− na bieżąco informowano BPK o zainteresowaniu potencjalnych inwestorów zakupem 
nieruchomości przy ul. Spacerowej i Magdaleny. 

[Dowód: akta kontroli str. 10856]  

Spółka z tytułu realizacji umowy nr DP/232/2014/K z 7 stycznia 2014 r. zapłaciła na rzecz 
BARI 55 350 zł brutto (45 000 zł netto), a z tytułu umowy DZ/95/2015/K z 11 marca 2015 r. - 
175 890 zł brutto (143 000 zł netto). 

 [Dowód: akta kontroli str. 8404-8407] 

Odnosząc się do zawarcia z BARI ww. umów promocyjnych ówczesny Prezes Zarządu BPK 
stwierdził, że promocją i reklamą nieruchomości zajmowała się BARI, ponieważ była 
wyspecjalizowana w tym zakresie. Podobne stanowisko przedstawił Zarząd BPK, który 
stwierdził m.in., że BPK „Nie ma ani wiedzy ani środków związanych z promocją i reklamą 
nieruchomości. Ponadto BARI (…) ma innych krąg odbiorców i osób zainteresowanych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 6161-6164, 10717]   

Realizacja obu ww. umów na promocję i reklamę nieruchomości BPK nie doprowadziła do 
ich sprzedaży, najmu ani dzierżawy. Zarząd BPK stwierdził, że Spółka nie osiągnęła 
żadnych efektów w wyniku realizacji ww. umów. 

[Dowód: akta kontroli str. 6161-6164, 8398, 10717]  

3.2.5. W dniu 5 maja 2015 r. BPK zawarła na czas nieokreślony umowę nr DZ/267/2015/K 
zobowiązującą BARI do przygotowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. 
Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny dla wykorzystania ich na cele inwestycyjne. Umowa 
dotyczyła działek nr 490/44, 495/44 i 496/44. Według umowy, w miarę postępu prac 
wynikających z jej przedmiotu, BPK miała udostępniać kolejne sąsiadujące działki będące 
jej własnością. Do dnia wypowiedzenia przez BARI ww. umowy124 nie objęto nią 
dodatkowych działek. 

Odnosząc się do zawarcia ww. umowy po upływie ponad 16 miesięcy od zakupu przez BPK 
ww. nieruchomości Prezes Zarządu Spółki podał, że początkowo zawarto umowy z BARI na 
ich promocję i reklamę, lecz z uwagi na brak zainteresowania nabyciem tych gruntów 
zdecydowano się na podpisanie 5 maja 2015 r. ww. umowy z BARI. Ponadto dodał, że BPK 

                                                      
123 Pismem BARI/57/2014 z 17 lutego 2014 r. 
124 Pismo BARI/595/2016 z 29 listopada 2016 r. 
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nie ponosiła żadnych kosztów związanych z przedmiotem umowy, tj. związanych z pracami 
makroniwelacyjnymi przedmiotowych terenów. 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK wyjaśnił: „Ponieważ nie udało się sprzedać zakupionych od 
Gminy nieruchomości (…) podjęto decyzję o przystąpieniu do ich rekultywacji 
i przygotowania dla wykorzystania na cele inwestycyjne. Zlecono ten zakres BARI ponieważ 
była spółką miejską i miała się tym zajmować (…)”.  

Zgodnie z umową BARI miała zrealizować, własnym staraniem, następujące czynności: 
prace związane z makroniwelacją w celu uzyskania parametrów technicznych terenu 
zgodnie z wymaganiami BPK, w tym dowóz materiałów bądź odpadów do wykonania 
makroniwelacji oraz prace związane z rozbiórką i usunięciem pozostałych obiektów 
budowlanych bądź zbędnej infrastruktury technicznej. BPK dopuściła możliwość 
powierzenia realizacji zakresu umowy podwykonawcom, przy czym BARI ponosiła pełną 
odpowiedzialność za zrealizowaną przez podwykonawcę część zadania, którą mu 
powierzyła do wykonania jak za własne działanie lub zaniechanie, niezależnie od osobistej 
odpowiedzialności podwykonawcy wobec BPK. 

Spółka zastrzegła sobie prawo do przeprowadzenia przez jej upoważnionych przedstawicieli 
jakościowych badań kontrolnych dostarczanych do wykonywania makroniwelacji materiałów 
i odpadów. 

Wynagrodzenie BARI za realizację przedmiotu umowy ustalono w wysokości 1,5% ceny 
netto uzyskanej przez BPK ze sprzedaży działek gruntowych wymienionych w umowie. Do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych nie sprzedano żadnej z tych działek. 

[Dowód: akta kontroli str. 6305, 6317-6324, 8753, 10717]  

Wyjaśniając, czy przed zawarciem umowy z 5 maja 2015 r. BPK dokonała analizy prac 
niezbędnych do wykonania dla osiągnięcia celu w postaci przygotowania tych gruntów do 
wykorzystania na cele inwestycyjne i ich kosztów, w tym w szczególności - czy ustalano 
koszty prac związanych z makroniwelacją i rozbiórką oraz usunięciem pozostałych obiektów 
budowlanych bądź zbędnej infrastruktury technicznej, ówczesny Prezes Zarządu BPK 
wyjaśnił: „Nie opracowywano kalkulacji czy analiz w powyższym zakresie ponieważ 
założono, że koszty i pożytki przypadną firmie zewnętrznej, która będzie przeprowadzać 
rekultywacje”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10718]   

Podając przyczyny nieokreślenia w ww. umowie terminu jej realizacji Prezes Zarządu BPK 
podał, że zamierzano objąć makroniwelacją również inne nieruchomości należące do BPK, 
zlokalizowane obok działek będących przedmiotem umowy i takie rozszerzenie w umowie 
przewidziano. Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że nie zna przyczyn nie określenia 
w umowie nr DZ/267/2015 terminu jej realizacji, ponieważ szczegółami tej umowy zajmował 
się Wiceprezes. 

[Dowód: akta kontroli str. 6306, 10718]   

BPK zleciła 30 grudnia 2016 r., wycenę wartości makroniwelacji działek nr 495/44 i 496/44 
położonych przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, wg której wartość kosztorysowa 
robót w tym zakresie ustalona została na kwotę 5 892 792 zł netto. Wyceną kosztów 
makroniwelacji terenu objęto jedynie działki o nr 495/44 i 496/44, na których wykonywane 
były prace makroniwelacyjne. Wyceną dotyczącą kosztów makroniwelacji terenu działek 
objęto jedynie działki o nr 495/44 i 496/44, ponieważ na działce nr 490/44 nie wykonano 
żadnych prac. Przed pracami makroniwelacyjnymi na tej działce BARI winna była dokonać 
prac związanych z rozbiórką posadowionych tam obiektów, czego nie uczyniła. W związku 
z tym, omawianą wyceną objęto działki z umowy, na których wykonywane były prace 
makroniwelacyjne. 

Wskazując przyczynę dokonania ww. zlecenia Prezes Zarządu BPK podał, że było to 
podyktowane określeniem kosztów jakie Spółka poniosłaby wykonując te zadanie 
samodzielnie, przez co uzyskano informację o „realnych oszczędnościach”, które wynikły 
z podpisania umowy z BARI, wynoszące 5 892 792 zł netto. 

[Dowód: akta kontroli str. 5615-5629, 6312-6313, 6420]   
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BPK zleciła wykonanie i otrzymała Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań 
podłoża gruntowego dla potrzeb określenia warunków gruntowo-wodnych na terenach po 
rekultywacji przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, z września 2017 r.125, wg której: 

− Zasadnicze znaczenie dla oceny warunków gruntowo-wodnych terenu i oceny nośności 
podłoża ma fakt występowania na całym dokumentowanym terenie odpadów 
komunalnych. Odpady te nawiercono pod przypowierzchniową warstwą, a miejscami 
bezpośrednio od powierzchni terenu i zalegają one do znacznych głębokości od 3,2 do 
ponad 8,0 m p.p.t. Są to grunty słabonośne i bardzo ściśliwe, które podlegają ciągłemu 
procesowi rozkładu, w trakcie którego może wytwarzać się z nich gaz. Posadowienie 
jakichkolwiek budynków w zasięgu występowania tych gruntów byłoby rozwiązaniem 
bardzo ryzykownym z powodu ich dużej ściśliwości, która mogłaby powodować 
osiadanie obiektów w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości, a także 
z powodów środowiskowych (zagrożenie związane z procesem rozkładu odpadów, w 
tym zagrożenie występowania gazów); 

− Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże działek 495/44 
i 496/44 w obecnym stanie nie jest właściwie zrekultywowane i nie jest dostosowane pod 
przyszłe inwestycje, a także nie ma możliwości do wykorzystania go pod zabudowę. 

[Dowód: akta kontroli str. 6470, 10726-10752]   

Wyjaśniając przyczyny zlecenia ww. opracowania Prezes BPK stwierdził: „Na spotkaniach 
w dniach 29 marca 2017 r. i 31 marca 2017 r. Prezes BARI zobowiązał się do wykonania 
odwiertów na terenie objętym pracami makroniwelacyjnymi i przekazania wyników badań. 
Mimo pism upominających spółkę BARI o ich zapewnieniach, nie otrzymywano takowych 
wyników, w związku z czym BPK postanowiło samodzielnie wykonać odwierty w celu 
zbadania materiału użytego do makroniwelacji terenu. W związku z powyższym w sierpniu 
2017 r. sporządzenie opinii geotechnicznej zlecono firmie zewnętrznej”.  

[Dowód: akta kontroli str. 6313]  

W kolejnej wersji ww. opracowania przygotowanej na wniosek Wiceprezesa Zarządu BPK126 
przesłanej do BPK przez wykonawcę opinii pismem z 15 listopada 2017 r., dokonano 
zmiany wyrażenia „odpady komunalne - OK” na „odpady - O”. W związku z powyższym 
wykonawca opinii wyjaśnił: „Na spotkaniu w dniu 25 października 2017 r. w formie ustnej 
został narzucony wniosek przez (…) [Wiceprezesa Zarządu BPK - przypis NIK] o zmianę 
zapisu w przedmiotowej opinii. Uzasadnieniem zmiany była argumentacja, iż nie jest 
wiadoma okoliczność powstawania odpadów komunalnych. Wniosek został przez (…) 
[wykonawcę opinii – przypis NIK] uwzględniony”. 

W tekście kart otworów badawczych użyto symbol „O” oraz wprowadzono jego objaśnienie 
o treści: „O – mieszanina różnego rodzaju odpadów, od odpadów biodegradowalnych 
poprzez butelki i folie plastikowe, opakowania wielomateriałowe, styropian, w różnym 
stopniu zanieczyszczone chemicznie”. Występowanie odpadów stwierdzono w 9 z 10 kart 
otworów badawczych załączonych do ww. opracowania. 

Wiceprezes Zarządu BPK do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK nie udzielił 
wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności wnioskowanej przez niego zmiany oznaczeń 
odpadów użytych w ww. opinii. 

[Dowód: akta kontroli str. 10723, 10756-10789, 10793]   

Na okoliczność podjętych działań po otrzymaniu ww. opinii, Prezes Zarządu BPK wyjaśnił: 
„W związku z otrzymaną opinią geotechniczną, jak również w odniesieniu do całej 
korespondencji z firmą BARI, w grudniu 2017 r. BPK wystosowało pismo do BARI z 
informacją o dokończeniu prac makroniwelacyjnych jak również wezwaniu do wykonania 
prac zmierzających do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów komunalnych, 
których występowanie zostało stwierdzone w przekazanej opinii. Jednocześnie zwrócono 
się o podanie terminu wykonania zakończenia prac jak również terminu przekazania 
nieruchomości. W odpowiedzi Spółka BARI wystosowała pismo w dniu 25.01.2018 r., 

                                                      
125 Wersja przekazana do BPK pismem z 26 września 2017 r. Koszt opracowania ww. dokumentu wyniósł 11 200 zł 
netto. 
126 Pan D.S. 
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informujące BPK, że odpady pochodzenia komunalnego występowały na omawianym 
terenie już podczas podpisywania umowy na makroniwelację, co wynika z opracowania 
firmy (…) z 2012 roku oraz że dokonanie jakichkolwiek prac na omawianym terenie nie jest 
zgodne z obowiązujących Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla 
przedmiotowego terenu”. 

[Dowód: akta kontroli str. 6313]   

3.2.6. W trakcie realizacji umowy nr DZ/267/2015 z 5 maja 2015 r.:  

1) BPK występowała do BARI o przekazanie informacji i dokumentacji związanej z jej 
wykonywaniem, w tym m.in. pismami: nr 1456/04/2016/W z 21 kwietnia 2016 r., 
nr 4341/11/2016/W z 29 listopada 2016 r., nr 4857/12/2016/W z 22 grudnia 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 6326, 6333-6334]   

2) Odbyły się spotkania: 

a) w dniu 29 czerwca 2016 r. - Prezesa Zarządu BPK i Prezesa Zarządu BARI z udziałem 
Dyrektora ds. Technicznych BPK, na którym omówiono stopień realizacji umowy i brak 
odpowiedzi na pisma kierowane do BARI; 

b) w dniu 6 lipca 2016 r. - przedstawicieli BPK, BARI i Podwykonawcy robót 
makroniwelacyjnych127, na którym BPK wnosiła o przekazanie przez BARI: 

− raportów z wykonanych badań geotechnicznych (§ 6 pkt 9 ww. umowy), 
− szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołów kontroli geodezyjnej 

(§ 6 pkt 10 umowy), 
− zatwierdzonego harmonogramu realizacji (§ 8 pkt 9 umowy), 
− rzędnych docelowych makroniwelowanego terenu; 

c) w dniu 6 lipca 2016 r. - BPK, BARI i Podwykonawcy dotyczące postępu prac na terenie 
objętym umową. 

[Dowód: akta kontroli str. 6328, 9894-9896, 9914-9916]   

3) Mailem z 5 października 2015 r., Wiceprezes Zarządu BPK128 polecił ówczesnemu 
Działowi Ochrony Środowiska i Inwestycji BPK przeprowadzanie kontroli na terenie 
objętym umową DZ/267/2015, która miała obejmować obserwację materiału 
deponowanego na tym terenie i zgodność z ewidencją prowadzoną przez wykonawcę 
włącznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej z tej kontroli. Kontrole miały być 
prowadzone do odwołania. Pismem z 21 grudnia 2015 r. Kierownik ww. Działu 
poinformował Zarząd BPK, iż zgodnie z ww. poleceniem kontrole były przeprowadzane 
1-2 razy w tygodniu, a z każdej wizyty kontrolnej był sporządzany raport wraz 
z dokumentacją fotograficzną129. Jednocześnie (w formie odręcznej adnotacji na ww. 
piśmie) ww. Dział otrzymał od ówczesnego Prezesa Zarządu BPK polecenie dalszego 
prowadzenia takich kontroli130.  

W piśmie Działu Ochrony Środowiska BPK z 4 kwietnia 2016 r. skierowanym do 
Zarządu BPK podano m.in.: „(…) wizyty pracowników działu DŚ były związane jedynie 
z wykonaniem dokumentacji zdjęciowej rekultywowanego terenu, przeprowadzane na 
polecenie Wiceprezesa (…) i Prezesa (…) [Zarządu BPK - przypis NIK]. Nie wiązały się 
w żaden sposób z nadzorowaniem wykonywanych na omawianym terenie prac. Dział 
Ochrony Środowiska i Inwestycji, jak też pion Wiceprezesa (…) nie miał obowiązków, 
ani kompetencji w zakresie zajmowania się nieruchomościami będącymi własnością 
BPK. W zawartej umowie z BARI nr DZ/267/2015 z dnia 5 maja 2015 r. nie została 
określona osoba, ani dział do kontaktu (kontroli) prowadzonych prac, pomimo 
istniejącego takiego zapisu w paragrafie 6 pkt 7 umowy. Działania DŚ były wynikiem 
dbałości o interes BPK, w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń związanych 

                                                      
127 Tj. Firmy zewnętrznej, której BARI podzleciła wykonanie robót makroniwelacyjnych, zwanej dalej 
„Podwykonawcą”. 
128 Pan W.L. 
129 Protokoły z kontroli terenu inwestycyjnego przeprowadzonych w dniach: 5, 7-9, 12-14, 19, 22 października 2015 
r., 4, 12, 17, 24 listopada 2015 r., 4, 8, 23 grudnia 2015 r.  
130 Protokoły z kontroli terenu inwestycyjnego z: 18, 22 stycznia 2016 r., 9 lutego 2016 r. 8 i 30 marca 2016 r., 
6 kwietnia 2016 r.  
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z nieprzestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, a nie były powiązane 
z bezpośrednią odpowiedzialnością służbową za realizację umowy oraz 
z przedmiotowym zakresem obowiązków działu. W związku z powyższym prosimy 
o wyznaczenie Działu Technicznego, któremu podlegają omawiane tereny, do 
prowadzenia prac związanych z ww. inwestycją (…)”. 

W sprawie wykonywania jakościowych badań kontrolnych (§ 6 ust 7 umowy) materiałów 
i odpadów dostarczanych do makroniwelacji, Prezes Zarządu BPK podał: „BPK 
wielokrotnie zwracała się do BARI z prośbą o przekazanie kart przekazania odpadów. 
Zgodnie z § 6 ust. 11 umowy wykonawca, tj. BARI zobowiązany był do prowadzenia 
rejestru ilościowego przekazywanych odpadów (…) BPK dokonywała jedynie kontroli 
przekazywanych kart przekazania odpadów. Dział Ochrony Środowiska w październiku 
2015 r. na polecenie Wiceprezesa (…) [Zarządu BPK131 - przypis NIK] rozpoczął 
kontrole polegające na opracowywaniu dokumentacji fotograficznej prowadzonych tam 
prac oraz sporządzaniu protokołów pokontrolnych (…). W grudniu 2015 r., na polecenie 
Prezesa (…) [Zarządu BPK - przypis NIK] prace kontrolne w takim samych zakresie były 
kontynuowane.”  

 [Dowód: akta kontroli str. 6511- 6534, 9727, 9747, 9771]   

4) Prezes Zarządu BPK zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2016 z 11 kwietnia 2016 r., 
powołał w Spółce Zespół ds. kontroli i monitorowania prac przy realizacji zadania 
polegającego na przygotowaniu terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Strzelców 
Bytomskich i Magdaleny dla wykorzystania ich na cele inwestycyjne132, wyznaczając 
przewodniczącego i pięciu członków ww. zespołu. 

Na spotkaniu ww. Zespołu 15 kwietnia 2016 r. stwierdzono m.in., że brak jakichkolwiek 
dokumentów z przebiegu realizacji umowy świadczy o tym, że do czasu jego powołania 
nie było nad nią nadzoru ze strony Spółki. Zaproponowano zwrócenie się do BARI 
o dostarczenie wymaganych umową dokumentów za okres do dnia powołania Zespołu 
i na bieżąco w trakcie realizacji umowy DZ/267/2015 z 5 maja 2015 r.133  

Wbrew powyższemu stwierdzeniu, wg przedstawionej w BPK dokumentacji, Spółka 
otrzymywała przed powołaniem ww. Zespołu informacje z BARI wynikające z realizacji 
umowy DZ/267/2015 z 5 maja 2015 r., w tym m.in.: 

− Założenia do projektu wypełnienia terenów niekorzystnie przekształconych oraz 
wykonania makroniwelacji na terenie działek nr 490/44, 495/44, 96/44 przy ulicy 
Strzelców Bytomskich w Bytomiu z dnia 25 października 2015 r. autorstwa 
Podwykonawcy przekazane przez BARI pismem z 2 listopada 2015 r., 

− karty przekazania odpadów przekazane przez BARI pismem z 2 grudnia 2015 r., 

− sprawozdanie za 2015 r. o odpadach skierowane do Urzędu Marszałkowskiego 
przekazane przez BARI do BPK pismem z 14 marca 2016 r.,  

− pismami z 25 marca 2016 r. i z 8 kwietnia 2016 r. BARI poinformowała BPK 
o zakresie prowadzonych prac rekultywacyjnych i sprawowanej kontroli ich 
wykonania, przedstawiając wraz z pismem z 8 kwietnia 2016 r. informacje 
Podwykonawcy dotyczące realizacji robót oraz zezwolenie Marszałka Województwa 

                                                      
131 Pana W.L. 
132 Zwany dalej „Zespołem ds. kontroli i monitorowania prac”. 
133 W konsekwencji Zarząd BPK pismem 1456/04/2016/W z 21 kwietnia 2016 r. zwrócił się do BARI o: 
(1) dostarczenie od rozpoczęcia prac, raportów z wykonanych badań geotechnicznych w zakresie pomiarów 
prawidłowości zagęszczenia warstwy z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 30 dni, wykonane przez osobę ze 
stosownymi uprawnieniami (zgodnie z § 6 pkt 10 umowy); (2) przedstawienie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołów kontroli geodezyjnej, koniecznych do odbioru prac - zabudowania warstwy (zgodnie z 
§ 6 pkt 10 umowy po wybudowaniu kolejnej warstwy), (3) przekazanie od początku prowadzenia prac, rejestru 
ilościowego przekazywania odpadów (wg § 6 pkt 11 umowy winny być przekazywane w okresach miesięcznych), 
(4) określenie szczegółowego czasu przyjmowania materiałów i odpadów oraz wykonywania prac w dni robocze (§ 
7 pkt 4 umowy) oraz przedstawienie sposobu zabezpieczenia terenu przed niekontrolowanym deponowaniem 
odpadów, (5) przedstawienie zatwierdzonego harmonogramu realizacji prac (§ 8 pkt 9 umowy), (6) przekazanie 
rzędnych docelowych makroniwelowanego terenu wraz z koncepcją prowadzenia robót ziemnych niezbędnych do 
realizacji projektu uzbrojenia ww. terenów przez biuro projektów.  



 

61 

Śląskiego nr 1892/OS/2015 na przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 

Mailem z 25 kwietnia 2016 r. Przewodniczący ww. Zespołu zwrócił się do Działów: 
Technicznego i Geodezji BPK o przeprowadzanie okresowych kontroli na terenie 
inwestycyjnym przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w zakresie specyfiki 
danego Działu. Wg harmonogramu kontrole miały być prowadzone: Dział DG – pierwszy 
tydzień miesiąca, dział DŚ – drugi, dział TE – trzeci i dział DŚ – czwarty tydzień 
miesiąca. Przeprowadzone kontrole zostały udokumentowane134.  

5) Spółka, pismem z 10 października 2016 r., zwróciła się do BARI o udostępnienie umowy 
zawartej pomiędzy BARI, a Podwykonawcą, dotyczącą przygotowania terenów do celów 
inwestycyjnych (wskazano, że zapoznanie się przez BPK z tą umową jest niezbędne do 
ewentualnego przejęcia nadzoru nad pracami prowadzonymi przez tę firmę). 

Wyjaśniając wystąpienie o ww. umowę dopiero pod koniec 2016 r., Prezes Zarządu BPK 
stwierdził: „BPK w sposób ustny, na spotkaniach, wielokrotnie poruszało kwestię 
udostępnienia umowy między BARI, a firmą wykonującą prace makroniwelacyjne, 
jednak nigdy takiej umowy nie dostało. BARI pismem z dnia 3 października 2016 r. 
zwróciła się do BPK o zawarcie umowy przenoszącej wierzytelności wynikające 
z umowy zawartej z firmą (…) [Podwykonawcą - przypis NIK] na BPK na drodze 
bezpłatnej cesji. Jak wyjaśniali w piśmie, takie postępowanie związane było 
z reorganizacją spółki i wdrażaniem programu restrukturyzacji (…)”.  

[Dowód: akta kontroli str. 6310, 6476-6510, 9728-9746, 9760-9763, 9775-9797, 9799, 
9813-9814,  9831-10258]  

Pismem z 29 listopada 2016 r. BARI złożyła BPK wypowiedzenie umowy nr DZ/267/2015 
z 5 maja 2015 r., w związku z tym termin wypowiedzenia mijał z końcem lutego 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 10024]   

BARI pismem z 24 stycznia 2017 r. skierowanym do BPK poinformowała m.in., że: 

− wydała zgodę kolejnej firmie zainteresowanej wykonywaniem prac na terenie działek 
przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny135, na przebywanie i przechowywanie 
sprzętu z jednoczesnym zakazem prowadzenia jakichkolwiek działań w zakresie 
makroniwelacji do czasu uzyskania stosownych decyzji i zawarcia stosownej umowy ze 
Spółką bądź wskazanym przez nią podmiotem, 

− na terenie objętym umową DZ/267/2015 trwają prace geodezyjne zlecone przez BARI, 
mające na celu dokonanie obmiaru przywiezionych nakładów, 

− BARI zleci wykonanie odwiertów kontrolnych oraz badanie nośności poszczególnych 
warstw na ww. terenie po uzyskaniu od BPK informacji o liczbie i miejscach odwiertów, 

− proponuje przesunięcie terminu odbioru i przekazania działek na koniec lutego 2017 r. 
[Dowód: akta kontroli str. 6447-6448]   

W dniu 20 marca 2017 r. do BPK wpłynęło z Urzędu Miejskiego w Bytomiu pismo 
informujące o udzieleniu Przedsiębiorcy zezwolenia ZEO.6233.2.2017 z 22 lutego 2017 r. 
na prowadzenie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie 
należącym do BPK przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny. 

[Dowód: akta kontroli str. 10044-10053]   

Niniejszą kontrolą NIK nie objęto wydawania decyzji administracyjnych dot. zezwoleń dla 
podmiotów prowadzących przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na 
działkach nr: 490/44, 495/44 i 496/44 przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny. 

                                                      
134 Protokoły z kontroli terenu inwestycyjnego z dni: 26 kwietnia 2016 r., 11, 17 i 24 maja 2016 r., 8 i 23 czerwca 
2016 r., 29 lipca 2016 r., 19 i 31 sierpnia 2016 r., 13, 16, 21 i 28 września 2016 r., 28 października 2016 r., 
7 listopada 2016 r., 7, 27 lipca 2017 r., 1-4, 7-11, 16-18, 21, 23-25, 28-31 sierpnia 2017 r. 1, 4-8, 11, 13-15, 18, 21, 
27, 29 września 2017 r., 4-5 października 2017 r. Protokoły oględzin, notatki służbowe z kontroli realizacji zadań 
wynikających z umowy DZ/267/2015 oraz notatki z wizji w terenie: 4 listopada 2015 r. 5 czerwca 2016 r., 5 maja 
2016 r., 8 lipca 2016 r. (stwierdzono naruszenie granic inwestycji), 7 i 14 września 2016 r., 4, 13 października 2016 
r., 7, 15, 21, 30  listopada 2016 r., 16 grudnia 2016 r., 5-8 czerwca 2017 r. 
135 Zwanej dalej „Przedsiębiorcą”. 
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3.2.7. Działania odnoszące się do przedmiotu umowy nr DZ/267/2015 z 5 maja 2015 r. 
realizowane po terminie jej wypowiedzenia (z końcem lutego 2016 r.) obejmowały m.in.: 

1) Posiedzenie Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac w dniu 21 marca 2017 r., na 
którym stwierdzono brak podstaw do określenia terminu zwrotu terenów objętych umową 
DZ/267/2015, ponieważ powinna zostać uzupełniona dokumentacja wymieniona 
w umowie oraz zakończone prace ziemne (uformowanie skarp). Według protokołu BARI 
zobowiązała się do dokonania odwiertów.  

[Dowód: akta kontroli str. 10058]   

2) Skierowanie przez BPK pisma z 23 maja 2017 r. do Przedsiębiorcy posiadającego 
zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami, na terenie 
należącym do BPK, w którym Spółka nie wyraziła zgody na dzierżawę bądź użytkowanie 
terenu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny (działki 490/44, 495/44, 496/44) 
i wezwała do zaprzestania prac oraz do niezwłocznego opuszczenia zajętej 
nieruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 10060-10062]   

3) Posiedzenie Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac w dniu 29 marca 2017 r. 
z udziałem m.in. Prezesa Zarządu BPK i Prezesa Zarządu BARI, na którym omówiono 
podjęte dotychczas działania i sytuację na ww. terenie. Ustalono, że BARI wykona 
w kwietniu badania nośności terenu przeznaczonego do przekazania do BPK oraz zleci 
przeprowadzenie kontrolnych odwiertów, których miejsce wyznaczy BPK. Spółka BPK 
poinformowała, że operat geodezyjny został zaakceptowany, ale wymaga uzupełnienia 
o zestawienie dostarczonej masy odpadów z uwzględnieniem ich kodów. 

[Dowód: akta kontroli str. 6440-6441]   

4) Spotkanie w dniu 31 marca 2017 r. na terenie działek przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. 
Magdaleny, w którym udział wzięli m.in przedstawiciele BPK, Prezes Zarządu BARI oraz 
Przedsiębiorca. Ustalono m.in., że BARI zleci w kwietniu 2017 r. badania nośności 
terenu przeznaczonego do przekazania do BPK wraz z wykonaniem kontrolnych 
odwiertów a Przedsiębiorca do momentu formalnego uregulowania dalszego 
prowadzenia prac ziemnych nie może przyjmować z zewnątrz odpadów przewidzianych 
do prowadzenia prac. 

[Dowód: akta kontroli str. 6442-6445]   

5) Spotkanie w dniu 29 maja 2017 r. Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac, na którym 
omówiono realizację umowy oraz stwierdzono, że: 

− prace były realizowane przez Podwykonawcę na działkach określonych w umowie 
DZ/267/2015, przy czym odnotowano nieprawne działania na sąsiednich działach 
należących do Gminy Bytom, a wystąpienie tych zdarzeń zostało zgłoszone 
odpowiednim instytucjom kontrolnym,  

− nie rozebrano budynku hali na jednej z działek, co zostało zaakceptowane przez 
Zarząd BPK, 

− w związku z wątpliwościami w zakresie jakości użytych materiałów do prac 
makroniwelacji BPK zobowiązała BARI do wykonania odwiertów, w miejscach 
wskazanych przez Spółkę, 

− BARI pomimo wnioskowania o rozwiązanie umowy musi przygotować materiały 
niezbędne do odbioru końcowego, 

− z uwagi na nie wykonanie powierzonego zadania, BARI powinna zrezygnować 
z całego wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy DZ/267/2015 

[Dowód: akta kontroli str. 10080-10081]   

6) Przekazanie przez BPK pismem z 4 lipca 2017 r. do BARI mapy z koncepcją pod 
planowane odwierty geologiczne, 

7) Powołanie Zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2017 Prezesa Zarządu BPK z 4 lipca 
2017 r. nowego Zespołu ds. Kontroli i monitorowania prac oraz wyznaczenie jego 
składu. Jednocześnie uchylono z dniem 3 lipca 2017 r. dotychczas obowiązujące 
zarządzenie Prezesa Zarządu BPK nr 20/2016 z 11 kwietnia 2016 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 10091]   



 

63 

8) Pismem BPK z 11 lipca 2017 r. poinformowano BARI, że w miesiącach czerwiec i lipiec 
2017 r. zaobserwowano dowożenie nieodpowiednich odpadów do niwelacji terenu, co 
było niezgodne ze stanowiskiem BPK, wg którego do czasu uregulowania spraw 
formalno-prawnych wykonywane prace miały dotyczyć wyłącznie regulacji skarp od 
strony ul. Strzelców Bytomskich oraz CH M1, a inne prace miały być wstrzymane. 

[Dowód: akta kontroli str. 6453-6454]   

9) Spotkanie w dniu 11 lipca 2017 r. Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac, na którym 
omówiono realizację umowy oraz stwierdzono m.in., że: 

− BARI przekaże protokolarnie teren objęty umową DZ/267/2015 po wykonaniu prac 
związanych z utwardzeniem nawierzchni terenu, przesunięciem materiału 
znajdującego się na terenie z zastrzeżeniem osiągniecia poziomu niwelety, 
wygładzeniem i sformowaniem skarp, przeprowadzeniem badania nośności gruntu 
oraz wykonaniem kontrolnych odwiertów i pobrania materiału celem stwierdzenia 
struktury poszczególnych warstw nawiezionego materiału, 

− w czasie oględzin terenu objętego ww. umową komisja stwierdziła dowożenie 
świeżych partii odpadów. 

[Dowód: akta kontroli str. 10107-10112]    

10) Spotkanie w dniu 2 sierpnia 2017 r. przedstawicieli BPK, BARI oraz Przedsiębiorcy, na 
którym m.in.: 

− Prezes Zarządu BARI stwierdził, że nie uchyla się od wykonania robót w zakresie 
uformowania skarp, wyrównania terenu oraz dokonania odwiertów, 

− Prezes Zarządu BARI stwierdził, że Przedsiębiorca nie ma podpisanej z BARI 
umowy, a firma ta uzyskała jednie zgodę na przechowywanie sprzętu ciężkiego na 
terenie ww. nieruchomości, 

− Zarząd BPK wyraził zgodę na przywożenie niezbędnych do makroniwelacji ziemi 
i odpadów budowlanych typu gruz na ww. teren w dni robocze od godz. 7:00 do 
godziny 15:00, a poza tymi godzinami ochrona nie będzie wpuszczała żadnych 
pojazdów. Ustalono, że pracownik firmy ochroniarskiej będzie spisywał każdorazowy 
wjazd załadowanego samochodu, a raport z każdego dnia będzie przekazywał 
osobie wyznaczonej w BPK. Pracownicy BPK będą dokonywać kontroli polegających 
na określeniu jakości przywożonych materiałów, z których sporządzą notatkę. 

[Dowód: akta kontroli str. 10127-10129]   

11) Poinformowanie BARI pismem BPK z 2 sierpnia 2017 r. m.in. o ustaleniu na terenie 
przedmiotowej nieruchomości ochrony całodobowej, mającej na celu zapobieżenie 
niekontrolowanemu składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 10137]   

12) Zlecenie 22 sierpnia 2017 r. przez BPK firmie zewnętrznej wykonania badań nośności 
i zagęszczenia podłoża gruntowego położonego w Bytomiu przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny na terenie działek 495/44 i 496/44. Spółka BPK otrzymała 
pismami z 26 września i 15 listopada 2017 r. wyniki ww. badań w dwóch wcześniej 
przedstawionych wersjach. 

 [Dowód: akta kontroli str. 6460-6471, 10729-10790]   

13) Posiedzenie w dniu 11 października 2017 r. Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac, 
na którym omówiono realizację dalszych zadań związanych z terenem inwestycyjnym 
oraz stwierdzono, że w następstwie kontroli inspektorów WIOŚ, Przedsiębiorca 
prowadzący roboty na tym terenie przerwał prace, a BPK zobligowało go do wycofania 
całego sprzętu z tego terenu. 

[Dowód: akta kontroli str. 10259]   

14) Otrzymanie przez BPK w dniu 25 października 2017 r. wykonanych na zlecenie BARI: 

− Opinii geotechnicznej dla potrzeb określenia warunków gruntowo-wodnych na 
terenach po rekultywacji przy ul. Strzelców Bytomskich/Magdaleny - z lipca 2017 r., 
wg której podłoże działek nr 495/44 i 496/44 w obecnym stanie nie jest właściwie 
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zrekultywowane i nie jest dostosowane pod przyszłe inwestycje, a także nie ma 
charakteru możliwego do wykorzystania pod zabudowę,  

− Opinii dotyczącej warunków podłoża gruntowego terenu po makroniwelacji 
wyrobisk gruntem nasypowym przy ul. Strzelców Bytomskich/Magdaleny 
w Bytomiu - z września 2017 r., wg której podłoże gruntowe terenu po 
makroniwelacji nie spełnia wymagań technicznych podłoża budowlanego, 

[Dowód: akta kontroli str. 10355-10399]   

15) Spotkanie w dniu 14 listopada 2017 r. Zespołu ds. kontroli i monitorowania prac, którego 
celem było przeprowadzenie kontroli terenu po montażu urządzeń zabezpieczających 
przed niekontrolowanym składowaniem odpadów (szlabany, kamera) oraz oczyszczenia 
działek 491/44, 492/44, 503/44, 499/63 z zalegających na powierzchni odpadów. Nie 
stwierdzono naruszeń zabezpieczeń, a powierzchnia ww. działek została uprzątnięta. 

[Dowód: akta kontroli str. 10299]   

16) Wezwanie przez BPK pismem z 4 grudnia 2017 r. spółki BARI: 

− do niezwłocznego wykonania robót niezbędnych do prawidłowego przekazania 
terenu nieruchomości objętej umową DZ/267/2015 (uformowanie skarp i utwardzenie 
nawierzchni), 

− do usunięcia z terenu ww. nieruchomości wszelkich odpadów komunalnych, których 
występowanie stwierdzono w opinii, 

− do usunięcia odpadów znajdujących się na terenach graniczących z terenami 
objętymi ww. umową, w związku z wielokrotnym przekroczeniem granicy działek, 
o czym BARI była informowana od 2015 r. oraz doprowadzenia ich do stanu 
pożądanego. 

Prezes Zarządu BARI w odpowiedzi do BPK stwierdził, że: 

− prowadzenie jakichkolwiek prac na ww. terenie jest niemożliwe z uwagi na zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, 

− odpady pochodzenia komunalnego występowały już na ww. terenie, co wynika 
z danych zawartych w opracowaniu z 2012 r.,  

− BARI realizowała umowę wyłącznie na działkach wskazanych w ww. umowie i nikt 
nie zwracał się z informacją, a tym bardziej z wezwaniem do uprzątnięcia działek 
sąsiednich. 

[Dowód: akta kontroli str. 6472-6475, 9910-9912]   

Odnosząc się do stanu rozliczenia umowy DZ/267/2015 na dzień 28 czerwca 2018 r., 
Zarząd BPK podał: „Obecnie prowadzona jest kontynuacja rozmów przez Zarząd BPK 
z BARI mająca na celu wyegzekwowanie poczynionych ustaleń, tj. obejmujących (…) 
uformowanie skarpy, wyrównanie części wierzchniej terenu. Ponadto informujemy, że 
odwierty zostały wykonane wcześniej, przed zakończeniem prac ziemnych – zarówno na 
zlecenie BPK jak również BARI, a powinno się je wykonać ponownie po zakończeniu prac 
ziemnych. Odwierty powinny wykazać, czy prace te zostały wykonane prawidłowo oraz 
należy sprawdzić nośność terenu. Zarząd czyni starania, aby w drodze porozumienia 
powyższe zostało dokończone”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10441]   

Niniejszą kontrolą nie objęto realizowania przez Podwykonawcę robót makroniwelacyjnych 
na terenie nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, w tym w zakresie 
realizacji pozwoleń na przetwarzanie odpadów wydanych dla tego terenu, ani też zagadnień 
związanych ze składowaniem odpadów na nabytych przez Spółkę terenach. 

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

1. Spółka nabyła nieruchomości gruntowe zlokalizowane przy ul. Strzelców Bytomskich 
i Magdaleny w Bytomiu, nie weryfikując istnienia interesu ekonomicznego BPK związanego 
z ich zakupem, np. potwierdzonego analizą opłacalności ich nabycia. Ustalenia kontroli 
wskazują, że dominującą przesłanką ich zakupu przez BPK było zapewnienie dodatkowych 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przychodów Gminie Bytom z tytułu ich sprzedaży, a później także z tytułu wpłacanego przez 
Spółkę podatku od nieruchomości.  

Zdaniem NIK sytuacja finansowa BPK nie pozwalała na nabycie 30 grudnia 2013 r. od 
Gminy nieruchomości, o których mowa w pkcie 3.2. wystąpienia136. Zakup nieruchomości za 
kwotę 20 025 876 zł brutto sfinansowano kredytem obrotowym w kwocie 13 000 000 zł, 
którego koszty wyniosły 286 137,54 zł137 oraz środkami własnymi w wysokości 7 025 876 zł.  

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki, w związku z planowanym nabyciem 
ww. nieruchomości, podjął decyzję o zwróceniu się do RN o zgodę na zaciągnięcie 
zobowiązania o wartości powyżej 250 tys. zł z tytułu zaciągnięcia w banku kredytu 
obrotowego długoterminowego na okres pięciu lat, w wys. 13 mln zł. W protokole 
z posiedzenia podano m.in., że: „Zarząd swoją decyzję opiera na możliwości utraty przez 
Spółkę płynności finansowej w związku z zakupem nieruchomości. Do czasu otrzymania 
środków z Gminy za utrzymanie kanalizacji deszczowej, Spółka musi posiłkować się 
zewnętrznym źródłem finansowania. Dlatego Zarząd BPK postanowił wystąpić do instytucji 
finansowej z prośbą o udzielenie kredytu obrotowego na zakup nieruchomości. Kredyt ten 
zostanie zabezpieczony wpisem do hipoteki nabywanej nieruchomości oraz będzie miał 
możliwość wcześniejszej spłaty po otrzymaniu środków z miasta”.  

W uzasadnieniu uchwały Zarządu BPK nr 82/12/2013 z 9 grudnia 2013 r. podano: 
„W związku z zakupem nieruchomości istnieje obawa utraty przez Spółkę płynności.” Rada 
Nadzorcza BPK 17 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę nr 48/12/2013, wyrażając zgodę na 
zaciągnięcie ww. zobowiązania. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5884-5885, 11029-11033, 11104]   

Zarząd BPK w złożonych wyjaśnieniach podał, że nie posiada żadnych analiz finansowych 
potwierdzających ekonomiczną zasadność nabywania nieruchomości gruntowych, 
uwzględniającą potencjalne przychody i koszty związane z posiadaniem lub późniejszym 
zadysponowaniem tymi terenami oraz że: „Celem nabycia tych działek, było przygotowanie 
ich na cele inwestycyjne, na co wskazuje zawarta w dniu 5 maja 2015 r. umowa z Bytomską 
Agencją Rozwoju Inwestycji (…) (umowa nr DZ/267/2015)”. W planach inwestycyjnych BPK 
nie ujęto przewidywanego wykorzystania nabywanych nieruchomości na cele związane 
z działalnością Spółki. 

W sprawie opłacalności zakupu celem dalszej odsprzedaży kolejnych działek nr 487/44 
i 502/47 (nabytych 28 grudnia 2015 r. za 956 571 zł brutto) oraz nr 499/63 i 503/44 
(nabytych 17 marca 2016 r. za 218 644,80 zł brutto) Zarząd BPK podał, że dla Spółki 
zasadnym był zakup działek, celem scalenia terenu inwestycyjnego.  

Odnosząc się do braku analiz finansowych potwierdzających ekonomiczną zasadność 
zakupu działek, uwzględniających m.in. potencjalne przychody i koszty związane 
z posiadaniem, przygotowaniem do sprzedaży lub późniejszym ich zadysponowaniem, 
ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził, że: „U podstaw zakupu była chęć rewitalizacji 
obszarów Bytomia oraz stworzenie precedensu do uznania przez Gminę zobowiązań 
w zakresie zwrotu kosztów kanalizacji deszczowej ponoszonych przez BPK. Pomysł na 
rewitalizację był taki, że oddajemy teren do rekultywacji komuś w dzierżawę, ktoś się tym 
zajmie, a BPK nie będzie ponosiła żadnych kosztów przygotowania terenu pod inwestycje. 
W związku z tym nie sporządzano żadnych analiz finansowych przed zakupem ww. 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny”. 

[Dowód: akta kontroli str. 729-799, 5882-5885, 5887, 10715-10716, 11029-11033, 11104]   

Zdaniem NIK, nabycie przez BPK od Gminy Bytom działek o nr: 497/44, 490/44, 489/44, 
491/44, 492/44, 495/44 i 496/44 stanowiło transakcję, której warunki zostały wcześniej 
uzgodnione, gdyż zarówno we wniosku BPK do Zgromadzenia Wspólników BPK 
z 7 listopada 2013 r. oraz w uzasadnieniu do uchwały Zarządu BPK z tego samego dnia138 

                                                      
136 Tj. działek nr: 489/44, 490/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44 i 497/44. 
137 Prowizja od przyznanego kredytu 65 000 zł, prowizja od wcześniejszej spłaty – 61 745 zł, odsetki – 159 392,54 zł 
(wcześniejsza spłata kredytu nastąpiła ze zwrotu środków z Funduszu Spójności). 
138 Którą Zarząd BPK zwrócił się do Zgromadzenia Wspólników BPK o wyrażenie zgody na nabycie  
ww. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bytomiu. 
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wskazano, że zakup nieruchomości umożliwi BPK pozyskanie od Gminy środków na 
działalność Spółki w zakresie utrzymania i eksploatacji przez BPK systemu kanalizacji 
deszczowej na terenie Gminy Bytom. We wniosku z 7 listopada 2013 r. wskazano ceny 
wywoławcze poszczególnych nieruchomości, które łącznie wynosiły 16 120 000,0 zł netto 
(bez podatku VAT). Zgodnie z ww. wnioskiem wylicytowane ceny sprzedaży nieruchomości 
i podatek VAT miały być płatne przed zawarciem umów w formie aktu notarialnego, a koszty 
zawarcia tych umów oraz koszty opłaty sądowej ponosić miała Spółka.  

W uzasadnieniu ww. wniosku do ZW BPK przedstawiono także informacje dotyczące 
niepokrywania przez Miasto kosztów utrzymania przekazanej do BPK infrastruktury sieci 
kanalizacji deszczowej oraz podano m.in.: „(…) BPK po raz pierwszy w swej działalności 
wykazuje stratę bilansową przekraczającą obecnie (tj. za 9 miesięcy bieżącego roku) 
5 milionów zł (…) „W związku z potrzebą uzyskania przez BPK finansowania powierzonych 
jej przez Gminę Bytom zadań z zakresu gospodarki miejską kanalizacją deszczową, mając 
na uwadze wniosek Zarządu Spółki skierowany do Gminy Bytom w dniu 14 marca 2013 r. 
[wniosek o zabezpieczenie na 2013 r. kwoty 14 199 665,25 zł niezbędnej na eksploatację 
przez BPK systemu kanalizacji deszczowej - przypis NIK], przy uwzględnieniu aktualnej 
sytuacji budżetu Miasta Bytomia, jako optymalne rozwiązanie dla zabezpieczenia przez 
Gminę środków na sfinansowanie realizacji ww. zadań, w ustaleniu z władzami Gminy 
przyjęto wdrożenie koncepcji polegającej na zakupie w bieżącym roku przez Spółkę od 
Gminy ww. nieruchomości za łączną kwotę (wywoławczą) 16 120 tys. zł (netto). Następnie, 
stosownie do poczynionych ustaleń z przedstawicielami Gminy, do dnia 15 stycznia 2014 r. 
z pozyskanych przez Gminę od BPK środków z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości Gmina 
dokona wpłaty na rzecz BPK kwoty 14 199 665,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie 
zobowiązań z tytułu finansowania zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji przez BPK 
systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytom. W kolejnych działaniach w trakcie 
2014 r. zakłada się, iż Spółka przeznaczy nabyte od Gminy nieruchomości jako strefę 
buforową dla oczyszczalni ścieków Centralna, gdyż tereny te znajdują się w bezpośrednim 
jej sąsiedztwie lub też przeznaczy do dalszej sprzedaży celem pozyskania środków na 
prowadzenie bieżącej działalność statutowej (…). Zdaniem Zarządu BPK zakup ww. 
nieruchomości, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków 
Centralna oraz zjazdu z autostrady A1, przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny 
w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Handlowego M1 oraz terenów inwestycyjnych miasta 
Bytomia, celem ich dalszej odsprzedaży jest opłacalny i jak najbardziej uzasadniony. 
Opisane powyżej działania pozwolą na pozyskanie finansowania działalności Spółki 
w zakresie utrzymania i eksploatacji przez BPK systemu kanalizacji deszczowej na terenie 
Gminy Bytom przy trudnej sytuacji ekonomicznej budżetu Gminy”. 

Uzasadnienie o takiej samej treści zawarto również we wniosku BPK do RN z 7 listopada 
2013 r. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 250 000 zł dot. 
zakupu nieruchomości gruntowych w ramach przetargów ogłoszonych przez Gminę Bytom. 

 [Dowód: akta kontroli str. 6087-6094, 10715] 

W sprawie informacji o dokonanych uzgodnieniach zawartej we wniosku Zarządu BPK do 
Zgromadzenia Wspólników z 7 listopada 2013 r., ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: 
„Z tego co pamiętam spotkania odbywały się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu i brali w nich 
udział Wiceprezydent (…), Skarbnik (…) i Naczelnik Wydziału Prawnego (…) W czasie tych 
spotkań ustalono, że BPK weźmie udział w przetargu na nieruchomości zbywane przez 
Gminę, a w zamian Gmina zapłaci swoje zobowiązania z tytułu utrzymania i eksploatacji 
przez BPK sieci kanalizacji deszczowej”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10715]   

Gmina Bytom nie dokonała wpłaty na rzecz BPK ww. kwoty 14 199 655,25 zł. W dniu 
25 listopada 2013 r. BPK złożyło w Sądzie Rejonowym w Bytomiu wniosek o zawezwanie 
do próby ugodowej na kwotę 14 199 655,25 zł. Ostatecznie, w dniu 19 grudnia 2013 r. 
przed ww. Sądem zawarta została ugoda pomiędzy BPK i Gminą Bytom na kwotę 
10 979 541,10 zł dotyczącą wydatków BPK związanych z utrzymaniem sieci kanalizacji 
deszczowej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia zawarcia ugody (19 grudnia 2013 r.). 
Spółka w latach 2014-2017 nie uzyskiwała żadnych przychodów z tytułu świadczenia usług 
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odprowadzania wód opadowych i roztopowych przy równoczesnym ponoszeniu wysokich 
kosztów jej utrzymania i eksploatacji. 

 [Dowód: akta kontroli str. 5884, 5901-5904, 5910-5924]  

Skutkiem zakupu nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny BPK 
poniosła do dnia 14 czerwca 2018 r. wydatki (bez kosztów ogólnozakładowych) w kwocie 
18 110 183,31 zł netto, w tym m.in.: 17 246 286 zł na zakup nieruchomości, 509 388,45 zł - 
koszty podatku od nieruchomości w latach 2014-2017, 170 189,15 zł - koszty promocji 
nieruchomości oraz 77 840 zł - ochrona.  

 [Dowód: akta kontroli str. 9660-9662]  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BPK nr 29/12/2015 z 7 grudnia 2015 r. podjęło 
uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. 
Magdaleny (działki nr 497/44, 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 490/44). Brak 
możliwości sprzedaży ww. nieruchomości do połowy 2018 r., pomimo poniesienia wysokich 
kosztów związanych z ich reklamą i promocją, zdaniem NIK, potwierdza niewielką 
atrakcyjność nabytych terenów. 

[Dowód: akta kontroli str. 5570-5571] 

W ocenie NIK koncepcja polegająca na zakupie przez BPK od Gminy nieruchomości łącznie 
za 16 120 000 zł netto, a następnie wpłacie przez Gminę do BPK kwoty 14 199 665,25 zł, 
z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację systemu kanalizacji deszczowej, z punktu 
widzenia Spółki, nie znajdowała żadnego gospodarczego uzasadnienia.  

Zdaniem NIK, okoliczności nabycia od Gminy ww. nieruchomości, tj.m.in. przystąpienie do 
przetargów na ich sprzedaż wyłącznie przez BPK, wskazują na brak zainteresowania 
potencjalnych inwestorów przedmiotowymi terenami. NIK zwraca uwagę, że już sama treść 
ogłoszeń o przetargach, w których podano informacje o trudnych uwarunkowaniach 
środowiskowych tych terenów, w tym o słabej nośności gruntów, kumulacji w nich metali 
ciężkich, konieczności zrzeczenia się nabywców z dochodzenia w przyszłości wszelkich 
roszczeń, związanych z ewentualnym usuwaniem zanieczyszczeń lub skażeń, wskazywała 
na niewielką atrakcyjność zbywanych nieruchomości. 

Zapisy wniosku Zarządu BPK do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zakup 
nieruchomości z 7 listopada 2013 r., w którym była mowa o ustaleniach z władzami Gminy, 
że BPK zakupi od Gminy ww. nieruchomości „za łączną kwotę (wywoławczą) 16 120 tys. zł 
(netto)”, potwierdzają świadomość Zarządu Spółki, że BPK będzie jedynym oferentem na 
zakup tych terenów, za wskazaną cenę, w przyszłych postępowaniach przetargowych. 
Postępowania przetargowe odbyły się kilka dni później - w dniach 13 i 18 listopada 2013 r.  

Zdaniem NIK, faktyczną przesłanką nabycia przez BPK ww. nieruchomości Gminy było 
zasilenie budżetu Gminy Bytom - znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej - wpływami 
na oczekiwanym poziomie, wynikającymi z operatów szacunkowych, przy jednoczesnym 
„zwrocie” części tak pozyskanych środków na rzecz BPK, z przeznaczeniem na utrzymanie 
kanalizacji deszczowej. Uzyskane przez Miasto Bytom wpływy ze sprzedaży ww. 
nieruchomości w łącznej kwocie 21 201 090,80 zł brutto byłyby niemożliwe do osiągnięcia 
bez zaangażowania się BPK w ich nabycie.  

[Dowód: akta kontroli str. 5534-5535, 6087-6094, 10715]  

2.  Spółka udzielając BARI zamówień na usługi z zakresu promocji i reklamy nieruchomości, 
na podstawie umów nr DP/232/2014/K z 7 stycznia 2014 r. i nr DZ/95/2015/K z 11 marca 
2015 r., odstąpiła od obowiązujących w niej konkurencyjnych trybów wyboru wykonawcy, 
określonych w regulaminach postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2012 r.139 
i 2014 r.140 oraz nie przeprowadziła rozeznania i analizy rynku, co było niezbędne dla 
rzetelnego oszacowania wartości usług i ustalenia wynagrodzenia141.  

                                                      
139 Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK, wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 
14/2012 Prezesa BPK z 24 maja 2012 r. 
140 Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym nr 
24/2014 Prezesa BPK z 5 listopada 2014 r., zatwierdzony wcześniej uchwałą Zarządu BPK nr 01/10/2014 
z 14 października 2014 r. 
141 Łączny koszt realizacji umów wyniósł 188 000 zł netto (231 240 zł brutto). 
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Zarząd BPK wyjaśnił, że wybór BARI został dokonany na zasadzie wzajemnej współpracy 
z inną spółką gminną podając również: „Zgodnie z § 17 pkt 1 obowiązującego Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK: »Bez względu na próg kwotowy określony 
w § 5, Kierownik Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję wyboru 
wykonawcy w innym trybie niż przewidziane powyżej ustalając zasady jego 
przeprowadzenia«”.  

NIK zwraca uwagę, że tylko jedna z ww. umów, tj. nr DZ/95/2015/K z 11 marca 2015 r., była 
zawarta w okresie obowiązywania Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień 
w BPK z 2014 r., w którym w § 17 przewidziano, w uzasadnionych przypadkach, 
odstąpienie od trybów wyboru wykonawcy w nim określonych, jednak nie udokumentowano 
w tym przypadku, jakie wówczas zasady przeprowadzenia tego wyboru przyjął Zarząd BPK. 
Druga umowa, tj. nr  DP/232/2014/K  z 7 stycznia 2014 r., była zawarta w okresie 
obowiązywania Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2012 r., 
w którym odstąpienie od trybów w nim wymienionych mogło nastąpić wyłącznie po 
wystąpieniu określonych przesłanek tam podanych, które w tym przypadku nie zaistniały. 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: „Była presja ze strony Urzędu Miasta, na 
dokonywanie zleceń miejskim spółkom. W związku z tym, aby pomóc BARI w początkowym 
okresie jej funkcjonowania, BPK zawierała z tą spółką umowy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8389-8407, 8537-8570, 8748, 8752, 10716]  

3.  Zarząd BPK zawierając umowy nr DP/232/2014/K z 7 stycznia 2014 r. i nr DZ/95/2015/K 
z 11 marca 2015 r. na promocję i reklamę nieruchomości nie zapewnił właściwej ochrony 
interesów Spółki, ponieważ nie wprowadzono w tych umowach zapisów o przesłankach 
i warunkach ich wypowiedzenia przez BPK oraz odpowiedzialności BARI względem BPK 
w przypadku ich nie realizowania lub nieprawidłowego realizowania. Ponadto NIK zwraca 
uwagę, że zgodnie z § 11 ust. 2 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w BPK z 1 czerwca 
2010 r. umowy powinny zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zapisy określające skutki 
odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

Wprowadzono natomiast zapisy o możliwości rozwiązania umowy przez BARI w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez BPK, szczególnie w sytuacji 
opóźnień w zapłacie przez Spółkę na rzecz BARI wynagrodzenia. Wprowadzono również 
karę umowną należną od BPK w przypadku rozwiązania umowy przez BARI z ww. przyczyn 
oraz uprawnienie BARI do żądania już po rozwiązaniu ww. umowy wynagrodzenia za 
sukces (przedstawionego we wcześniejszej części wystąpienia) w przypadku zawarcia 
przez BPK umowy na sprzedaż nieruchomości z podmiotem wskazanym przez BARI. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowa została przygotowana oraz uzgodniona z kancelarią prawną 
obsługującą wówczas Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., co w opinii 
Zarządu Spółki stanowiło podstawę do jej podpisania w kształcie, w jakim została zawarta”. 

NIK zwraca uwagę, że za prawidłowe zabezpieczenie interesów Spółki w zawieranych 
umowach, w tym za ich postanowienia, które powinny być zgodne z zasadami 
przewidzianymi we własnych regulacjach Spółki, odpowiadają członkowie Zarządu 
uprawnieni do ich zawierania, a odpowiedzialności tej nie wyłącza konsultowanie treści 
umów z kancelarią prawną. 

[Dowód: akta kontroli str. 8389-8407, 8537-8570, 8748]   

4.  W trakcie realizacji przez BARI umowy nr DP/232/2014/K z 7 stycznia 2014 r. na 
promocję i reklamę nieruchomości: 

a) Spółka nie przekazała do BARI, w formie przewidzianej w § 1 ust. 1 lit. c umowy, 
wykazu nieruchomości do objęcia promocją i reklamą, co było niezgodne z jej § 3 lit. 
a, wg którego BPK była zobowiązana do sporządzenia i przekazania w terminie 
30 dni wykazu nieruchomości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 8389-8392]   

Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła, że: „Materiały te były 
najprawdopodobniej przekazywane do BARI przez (…) [Prezesa Zarządu BPK - 
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przypis NIK]. W dokumentacji Spółki brak jest dokumentów zawierających 
potwierdzenie przekazania”. 

[Dowód: akta kontroli str. 6164]   

Zdaniem NIK nieprzekazanie do BARI pisemnego wykazu, o którym mowa powyżej 
było działaniem niezgodnym z umową i nierzetelnym, w szczególności 
uwzględniając, że umowa nie zawierała informacji, które nieruchomości są nią 
objęte. Jedynie ze sprawozdania BARI z realizacji umowy pośrednio wynika, jakich 
nieruchomości dotyczyła umowa, przy czym wykonawca dostarczył do BPK tylko 
jedno sprawozdanie z sześciu wymaganych, co przedstawiono niżej. 

b) BPK nie wyegzekwowała od BARI pięciu z sześciu pisemnych sprawozdań 
z przeprowadzonych czynności objętych ww. umową, co było niezgodne z jej § 2 ust. 
2, wg którego sprawozdania należało przekazywać BPK na koniec każdego miesiąca 
obowiązywania umowy. Do BPK złożono tylko jedno sprawozdanie z czynności 
promocyjnych i reklamowych - za pierwszy miesiąc realizacji umowy142. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8390, 8396-8397, 10851-10852, 10864]   

Zarząd BPK wyjaśnił, że sprawozdania BARI były składane ustnie Zarządowi Spółki.  
[Dowód: akta kontroli str. 8748 ]  

NIK zwraca uwagę, że umowa DP/232/2014/K określała pisemną formę sprawozdań, 
a zgodnie z § 10 jej zmiany wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Brak ww. sprawozdań uniemożliwia ustalenie, czy i jakie czynności wykonywała 
BARI w ramach realizacji zakresu rzeczowego określonego w § 2 ust. 1 umowy, 
w pozostałych miesiącach jej realizacji, dla których nie sporządzono wymaganych 
sprawozdań. Tym samym, wątpliwości budzi zasadność ponoszenia wydatków na 
realizację umowy za okres pięciu miesięcy. 

5.  W trakcie realizacji przez BARI umowy DZ/95/2015/K z 11 marca 2015 r. na promocję 
i reklamę nieruchomości, BPK nie wyegzekwowała od BARI żadnych pisemnych 
sprawozdań z przeprowadzonych czynności objętych ww. umową, co było niezgodne z jej 
§ 2 ust. 2, wg którego takie sprawozdania miały być składane na koniec każdego miesiąca 
obowiązywania umowy. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła, m.in. że wszystkie sprawozdania 
z wykonywania umowy były przekazywane ustnie oraz omawiane i analizowane podczas 
spotkań Zarządów BPK i BARI odbywających się głównie w siedzibie BPK, co dla Zarządu 
Spółki było wystarczające z punktu widzenia realizacji zapisów umowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 6165, 8537-8570, 8752] 

NIK zwraca uwagę, że umowa DZ/95/2015/K określała pisemną formę sprawozdań, 
a zgodnie z § 10 - zmiany tej umowy wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Brak ww. dokumentacji, zdaniem NIK, uniemożliwia ocenę zaangażowania BARI 
w wykonywanie ww. umowy, a tym samym ustalenie zasadności ponoszonych przez BPK 
wydatków na jej realizację. Wynagrodzenie wynikające z umowy miało charakter ryczałtowy, 
a więc było płacone niezależnie od efektu podejmowanych przez wykonawcę czynności.  

6.  BPK zawarła z BARI umowę nr DZ/267/2015 z 5 maja 2015 r. na przygotowanie terenów  
przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny na cele inwestycyjne pomimo, że BARI nie 
była przygotowana do wykonywania zadań będących przedmiotem umowy, bowiem nie 
posiadała zadeklarowanego doświadczenia, zaplecza kadrowego ani technologicznego. 
Tym samym, zdaniem NIK, z góry założono, że BARI będzie musiała podzlecić całość robót 
do wykonania podwykonawcy, co dopuszczały postanowienia ww. umowy. 

W ocenie NIK, przygotowanie ww. terenów pod inwestycję przez zewnętrznego 
podwykonawcę, wymagało zapewnienia skutecznego nadzoru, opartego na doświadczeniu 
i wiedzy specjalistycznej, a akceptowany przez BPK brak odpowiedniego przygotowania 
BARI w tym zakresie, skutkował niezrealizowaniem zadania. 

                                                      
142 Pismem nr BARI/57/2014, które wpłynęło do BPK 17 lutego 2014 r. 
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BPK nie zapewniła sobie możliwości wpływu na wybór podwykonawcy przez BARI, umowa 
nie zawierała bowiem zapisów uzależniających dopuszczenie do jej realizacji przez 
podwykonawcę od uprzedniej akceptacji tego podwykonawcy przez BPK. Ówczesny Prezes 
Zarządu podał, że nie wie dlaczego nie wprowadzono takich zapisów, ponieważ szczegóły 
umowy przygotowywał Wiceprezes Zarządu BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 6317-6324, 8753, 10716, 10718]    

7.  BPK nierzetelnie monitorowała i nadzorowała realizację umowy nr DZ/267/2015. 
z 5 maja 2015 r. dotyczącej przygotowania terenu na cele inwestycyjne. I tak: 

a) Przed rozpoczęciem realizacji umowy BPK nie dokonała inwentaryzacji terenu oraz 
nie sporządziła protokołu zdawczo-odbiorczego działek wymienionych w umowie 
(nr: 490/44, nr 495/44, nr 496/44), od daty którego liczył się termin rozpoczęcia 
realizacji, co wynikało z brzmienia § 12 ust. 2 umowy.  

Zarząd BPK nie potrafił wskazać przyczyn braku ww. protokołu ani też wskazać daty 
rozpoczęcia realizacji ww. umowy. Wyjaśnił jedynie, że z dokumentów przekazanych 
przez Podwykonawcę ww. umowy wynikało, iż otrzymał on decyzję na przetwarzanie 
odpadów w dniu 15 czerwca 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 6322, 10441]   

Zdaniem NIK, ustalenie stanu wyjściowego przekazanego terenu oraz określenie 
terminu rozpoczęcia realizacji umowy było niezbędne dla prawidłowego 
zdefiniowania oczekiwań wobec BARI, ustalenia rzeczywistego zakresu robót, czasu 
realizacji, co umożliwiłoby racjonalne zaplanowanie działań i sprawowanie kontroli 
nad postępem prowadzonych robót. 

b) BPK nie podjęła skutecznych działań w celu wyegzekwowania od BARI zaniechania 
naruszenia przez jej Podwykonawcę granic działek objętych umową DZ/267/2015. 
W wyniku pisemnych interwencji BPK, spółka BARI udzielała zdawkowych 
odpowiedzi we własnym imieniu oraz załączała stanowisko Podwykonawcy, które nie 
wyjaśniało przyczyn przekraczania granic działek objętych prowadzoną 
makroniwelacją.  

Naruszenia granic nieruchomości sąsiadujących z działkami, na których prowadzono 
prace makroniwelacyjne, stwierdzano w trakcie wizji w terenie i kontroli 
prowadzonych przez pracowników BPK w dniach: 8 lipca 2016 r. 14 września 
2016 r., 13 października 2016 r., 7 listopada 2016 r., 5-8 czerwca 2017 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 6487-6494, 9880, 9906-9907, 9910-9912, 9980-9982, 
10005-10007, 10082-10086, 10439-10441]  

c) BPK nie zapewniła skutecznego nadzoru nad przebiegiem realizacji przez BARI 
umowy nr DZ/267/2015, w tym nie wyznaczono osób odpowiedzialnych za jego 
sprawowanie, ani też nie ustanowiono skutecznego mechanizmu kontroli realizacji 
postanowień umowy, a Zespół ds. kontroli i monitorowania prac powołano dopiero 
11 kwietnia 2016 r., tj. po upływie ponad 11 miesięcy po podpisaniu tej umowy. 

Wprawdzie prowadzono czynności kontrolne terenu objętego umową na podstawie 
polecenia Wiceprezesa Zarządu BPK z 5 października 2015 r., lecz nie zapewniały 
one pełnego nadzoru nad realizacją umowy. Jak bowiem podano w piśmie Działu 
Ochrony Środowiska i Inwestycji, skierowanym do Zarządu BPK, związane one były 
jedynie z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej rekultywowanego terenu, a nie 
wiązały się w żaden sposób z nadzorowaniem prac wykonywanych na 
przedmiotowym terenie.  

Dopiero Zarządzeniem wewnętrznym nr 20/2016 Prezesa BPK z 11 kwietnia 2016 r., 
tj. po ponad 11 miesiącach od zawarcia z BARI umowy, powołano w Spółce Zespół 
ds. kontroli i monitorowania prac przy realizacji zadania polegającego na 
przygotowaniu terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 
i Magdaleny dla wykorzystania ich na cele inwestycyjne. Zakres prac ww. Zespołu 
określono bardzo ogólnie (kontrola i monitorowanie), przez co Dział Ochrony 
Środowiska Spółki zwrócił się z prośbą do Zarządu BPK o jego uszczegółowienie. 
Uszczegółowienia zadań tego Zespołu jednak nie wykonano. 
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[Dowód: akta kontroli str. 9771] 

Ponadto pomimo wiedzy, że BARI, z którą BPK zawarła umowę DZ/267/2015, nie 
posiada odpowiedniego zaplecza zarówno do realizacji ww. umowy jak i do 
właściwego nadzoru nad wykonywaniem robót z zakresu makroniwelacji, nie 
zapewniono w BPK fachowego doradztwa w tym zakresie, które wspomogłoby 
Spółkę we właściwej ocenie zakresu i jakości realizowanych prac. Przewodniczący 
Zespołu ds. kontroli monitorowania prac 28 października 2016 r. zwrócił członkom 
Zarządu BPK uwagę na brak w składzie zespołu osób mających uprawnienia do 
kontrolowania prowadzenia prac ziemnych związanych z makroniwelacją w aspekcie 
właściwego przygotowania terenu pod inwestycję.  

[Dowód: akta kontroli str. 9995-9996]   

d) BPK nie wyegzekwowała od BARI prawidłowej realizacji umowy nr DZ/267/2015, 
a wykonane roboty w zakresie makroniwelacji nie doprowadziły do przygotowania 
terenów na cele inwestycyjne, co wynika z opinii geotechnicznych sporządzonych 
w lipcu 2017 r. na zlecenie BARI i we wrześniu 2017 r. na zlecenie BPK.  

Opinie te stwierdzały, że tereny objęte tymi opracowaniami nie zostały właściwie 
zrekultywowane, nie są dostosowane pod przyszłe inwestycje, a także nie ma 
możliwości wykorzystania ich pod zabudowę. Ponadto stwierdzono występowanie 
odpadów komunalnych od powierzchni terenu, jak i na większych głębokościach - do 
ponad 8 m pod powierzchnią terenu.  

[Dowód: akta kontroli str. 10380, 10415]   

W odpowiedzi na wezwanie BARI143 przez BPK do usunięcia z terenu nieruchomości 
wszelkich odpadów komunalnych, których występowanie zostało stwierdzone w ww. 
opiniach, BARI podała, że występowanie odpadów komunalnych stwierdzono 
również w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej warunków podłoża terenów 
inwestycyjnych projektowanych w rejonie ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny 
w Bytomiu - opracowanie z maja 2012 r. wykonane na zlecenie Miasta Bytom.  

NIK zwraca jednak uwagę, że w opracowaniu z maja 2012 r. (wykonanym przed 
makroniwelacją) stwierdzono występowanie „odpadków” (bez określenia ich rodzaju) 
w nasypie o grubości ok. 2 m, w jednym z 29 wykonanych otworów badawczych, 
natomiast w opinii geotechnicznej sporządzonej (po makroniwelacji) na zlecenie 
BARI z lipca 2017 r., która obejmowała mniejszy teren, występowanie odpadów 
komunalnych w warstwie nasypów niebudowlanych stwierdzono w 7 na 8 
wykonanych otworów badawczych, w tym do ok. 8 m pod powierzchnią terenu, a wg 
opinii geotechnicznej z września 2017 r. wykonanej na zlecenie BPK, odpady 
komunalne stwierdzono w 8 na 10 otworów badawczych, w tym miejscami 
bezpośrednio od powierzchni terenu do głębokości od 3,2 m do ponad 8 m pod jej 
powierzchnią.  

[Dowód: akta kontroli str. 6472-6475, 10371-10399, 10415-10438]   

e) BPK nie wyegzekwowała od BARI dokumentacji wynikającej z realizacji umowy 
nr DZ/267/2015, w tym obowiązków umownych wynikających z: 

− § 6 ust. 9 ww. umowy, wg którego należało dokonywać pomiarów prawidłowości 
zagęszczenia wbudowanej warstwy udokumentowanych przez osobę 
z uprawnieniami z zakresu geotechniki, a raporty z tych badań miały być 
przekazywane cyklicznie do BPK, jednak nie rzadziej niż raz na 30 dni i nie 
później niż przed wbudowaniem kolejnej warstwy; 

− § 6 ust. 10 ww. umowy, wg którego należało przedkładać do BPK szkice 
i dzienniki pomiarów geodezyjnych lub protokoły kontroli geodezyjnej, stanowiące 
podstawę do odbioru prac (tj. zabudowania kolejnych warstw materiałów lub 
odpadów). 

Odnosząc się do braku ww. dokumentacji Prezes Zarządu BPK wyjaśnił: „BPK nie 
posiada raportów z wykonanych badań geotechnicznych, gdyż nie były one 

                                                      
143 Zawarte w piśmie nr 3863/12/2017/W (TŚ/297/2017) z 4 grudnia 2017 r.. 
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przekazywane przez firmę BARI. Pracownicy BPK występowali wielokrotnie do firmy 
BARI z prośbą o przedstawienie raportów czy harmonogramów, o których mowa 
w § 6 (m.in. wyniki badań geotechnicznych) jak również w § 7 i § 8 umowy. Spółka 
nie otrzymywała szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych, jednak wielokrotnie 
występowała z prośbą o ich dostarczenie”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 6306, 10449] 

Zdaniem NIK, brak realizacji ww. istotnych obowiązków umownych ze strony BARI 
powinien skutkować podjęciem przez BPK natychmiastowych działań w celu 
rozwiązania umowy, co zapobiegłoby późniejszym nieprawidłowościom w jej 
realizacji. Tymczasem to BARI pismem z 29 listopada 2016 r. złożyła BPK 
wypowiedzenie umowy nr DZ/267/2015. 

3.3. Realizacja budowy kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu 

3.3.1. Po podjęciu przez Zarząd BPK uchwały nr 6/03/2014 z 13 marca 2014 r.144 oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii RN uchwałą nr 6/03/2014 z 13 marca 2013 r., NZW BPK 
uchwałą nr 3/03/2014 z 14 marca 2014 r. wyraziło zgodę na przyjęcie przez BPK do 
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskową treningową oraz modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego”, 
z równoczesnym wykonaniem infrastruktury terenów przyległych. Uzasadniając tę decyzję, 
Prezes Zarządu BPK przedstawił w czasie obrad ZW wnioski wynikające z analizy 
dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia oraz zapewnił o gotowości Spółki pod względem 
prawnym i organizacyjnym do jego realizacji, wskazując m.in. źródła jego finansowania: 
Ministerstwo Sportu, Totalizator Sportowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, banki. Zarząd Spółki zwrócił uwagę na konieczność współpracy 
z Urzędem Miasta w Bytomiu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, BARI oraz klubami sportowymi 
korzystającymi z planowanych do modernizacji obiektów. 

 [Dowód: akta kontroli str. 167-168, 9374, 9380, 9384]  

Uchwałą 6a/03/2014 z 14 marca 2014 r. Zarząd BPK podjął decyzję o podpisaniu Listu 
intencyjnego pomiędzy Spółką, Gminą Bytom oraz BARI w sprawie zawarcia umowy 
ustalającej zasady współpracy przy realizacji celu strategicznego wyznaczonego 
w „Strategii Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020”, Priorytet III „Kultura wysoka i czas wolny”, 
cel strategiczny CIII/2: „Bytom miastem powszechnego dostępu do nowoczesnych obiektów 
kultury, sportu i rekreacji”, tj. „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskową treningową oraz modernizacja stadionu piłkarskiego”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9377)  

Wskazując przyczyny podjęcia przez BPK realizacji ww. zadania, ówczesny Prezes Zarządu 
BPK stwierdził, że zaangażowanie Spółki w budowę hali widowiskowej i modernizację 
stadionu wynikało z inicjatywy Prezydenta, która była omawiana na spotkaniach Zarządu 
BPK w Urzędzie Miasta, w trakcie których wskazywano m.in. na doświadczenie Wiceprezes 
ds. Finansowych BPK w realizacji tego typu zadań. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10718)  

Wyjaśniając zaangażowanie BPK w ww. przedsięwzięcie Wiceprezes ds. Finansowych BPK 
stwierdziła: „Moim zdaniem przesłanek było kilka. BPK prowadziła inwestycje, które zostały 
prawidłowo wykonane i rozliczone, co uwiarygadniało Spółkę do realizacji takiego zadania. 
Wzorowano się również, na podobnym modelu przyjętym w Gliwicach gdzie miejskie 
wodociągi były zaangażowane w budowę hali podium. Kolejnym argumentem było moje 
doświadczenie w realizacji inwestycji. Inicjatorem przedsięwzięcia były władze Miasta 
Bytomia”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10701]   

                                                      
144 Uchwała ws. przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskową treningową oraz z modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego z równoczesnym wykonaniem 
infrastruktury towarzyszącej terenów przyległych”. Wg uzasadnienia do uchwały, inicjatorem przejęcia przez BPK 
realizacji zadania był Prezydent Bytomia, który podczas spotkania w dniu 13 marca 2014 r. zaproponował BPK 
realizację przez Spółkę tego przedsięwzięcia wskazując na względy społeczne, które wynikały z aktualizowanej 
Strategii Miasta Bytomia na lata 2014-2020.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W sprawie realizacji przez BPK ww. przedsięwzięcia Prezydent Bytomia wyjaśnił: „Gmina 
poszukiwała najlepszego rozwiązania organizacyjno-finansowego dla realizacji zadania 
inwestycyjnego jakim jest projekt budowy kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej. 
W tym celu Gmina zwróciła się do BPK o rozważenie możliwości zaangażowania we 
wspomniany projekt. Po analizie sytuacji finansowej i prawnej Zarząd Spółki, wyraził chęć 
realizacji tej inwestycji, co znalazło odzwierciedlenie w uchwałach Zarządu, Rady 
Nadzorczej jak i Zgromadzenia Wspólników. (…) Budowa stadionu przy ul. Olimpijskiej była 
jedną z deklaracji w kampanii wyborczej Prezydenta Miasta. Dalsze działania były 
konsekwencją zapowiedzi wyborczych i od początku kadencji prowadzono intensywne 
prace mające na celu realizację projektu oraz wypracowania formalnoprawej struktury 
realizacyjnej zadania. Decyzja w tej sprawie zapadła w drugiej połowie lutego 2014 r. (…) 
Gmina Bytom prowadziła rozmowy z bankami o możliwości pozyskania kredytu na 
sfinansowanie przedmiotowej inwestycji. Te rozmowy przeciągały się i w konsekwencji nie 
doprowadziły do pozytywnego zakończenia. Pojawił się pomysł żeby zadanie zrealizowała 
Spółka BPK, której potencjał ekonomiczny, organizacyjny pozwalał na realizację budowy 
kompleksu sportowego. Po wybudowaniu kompleks miał zostać odsprzedany miastu. 
Decyzja o powołaniu spółki Bytomski Sport została podjęta przez Zarząd BPK. (…) Gmina 
nie przekazała BPK środków finansowych na realizację zadania »Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową wraz z modernizacją 
stadionu piłkarskiego« i wykonaniem infrastruktury towarzyszącej terenów przyległych (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 5510-5511]  

W trakcie realizacji budowy kompleksu sportowego Polonii Bytom, BPK oraz BARI w dniu 
25 lipca 2014 r. zawiązały spółkę celową Bytomski Sport dla wykonania tego zadania, co 
przedstawiono w rozdz. 1 wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 5511, 9322-9338, 9400, 9647]   

3.3.2. Realizując ww. zadanie dot. budowy kompleksu sportowego Polonii Bytom, BPK 
poniosła w latach 2014-2015 nakłady inwestycyjne w wys. 1 803 209,95 zł, które zostały 
wyodrębnione w ewidencji finansowo-księgowej BPK. Część z tych nakładów w wys. 
1 027 234,50 zł145 dotycząca dokumentacji projektowej oraz biznesplanu inwestycji, została 
wniesiona aportem do BS w zamian za objęcie udziałów, a kwota 775 975,45 zł 
(obejmująca m.in. koszt robót rozbiórkowych stadionu, koszty doradztwa przy realizacji 
przedsięwzięcia) pozostawała na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK (29 czerwca 
2018 r.) w księgach rachunkowych BPK jako wartość środków trwałych w budowie. 
Okoliczności wniesienia do BS tylko części nakładów przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 9366-9369, 9423-9427]  

Ponadto BPK ponosiła bieżące koszty związane z realizacją ww. zadania, co przedstawiono 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.  

Odnosząc się do zaangażowania finansowego BPK w realizację ww. zadania już po 
powołaniu 25 lipca 2014 r. spółki celowej BS dla realizacji tej inwestycji, Wiceprezes 
Zarządu BPK stwierdziła: „Wynikało to z sytuacji finansowej nowoutworzonej spółki, która 
miała zająć się realizacją ww. zadania oraz z potrzeby kontynuacji przez BPK rozpoczętych 
już zadań w celu doprowadzenia ich do końca”. Natomiast ówczesny Prezes Zarządu BPK 
stwierdził: „Wynikało to z konieczności dokończenia prac związanych z aktualizacją 
programu funkcjonalno-użytkowego hal lodowiskowych oraz aktualizacją koncepcji 
programowo-przestrzennej modernizacji stadionu piłkarskiego i przygotowaniem związanej 
z nimi dokumentacji”.  

[Dowód: akta kontroli str. 10702, 10719]   

3.3.3. W dniu 28 lutego 2014 r. Zarząd BPK podjął uchwałę 17/02/2014 ws. podpisania 
z BARI umowy na zakup dokumentacji: 
- programu wykonawczego hali lodowiskowej wraz z lodowiskiem treningowym, 

                                                      
145 Uchwała nr 1/III/2015 NZW BS z 5 marca 2015 r. ws. podwyższenia kapitał zakładowego o kwotę 1 048 200 zł, 
poprzez ustanowienie nowych równych i niepodzielnych 10 482 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za każdy 
udział, które zostały objęte przez BPK - 10 272 udziały, pokryte aportem o wartości 1 027 234,50 zł oraz przez BARI 
- 210 udziałów pokrytych wkładem pieniężnym.  
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- programu wykonawczego modernizacji stadionu piłkarskiego, 

powołując się przy tym na konferencję prasową Prezydenta Miasta Bytomia146, w związku 
z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz 
z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja istniejącego stadionu piłkarskiego 
z równoczesnym wykonaniem infrastruktury towarzyszącej terenów przyległych. 

Zakup ww. dokumentacji przez BPK za kwotę 123 000 zł nastąpił na podstawie umów 
zawartych 28 lutego 2014 r. nr DP/DŚ/236/2014/K (umowa przedwstępna) oraz 15 kwietnia 
2014 r. nr DP/DŚ/237/2014/K (umowa przyrzeczona wraz z przeniesieniem praw 
autorskich), a jej przekazanie nastąpiło 16 kwietnia 2014 r.147 Zarząd BPK wyjaśnił, że 
wynagrodzenie zostało ustalone w drodze negocjacji pomiędzy BPK, a BARI lecz nie 
sporządzono żadnej dokumentacji z tych czynności. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8409-8416, 8446-8453, 9370, 10667] 

W sprawie podjęcia 28 lutego 2014 r. na posiedzeniu Zarządu BPK decyzji o podpisaniu 
z BARI ww. umów, w sytuacji gdy dopiero na spotkaniu 13 marca 2014 r. Prezydent Miasta 
zaproponował BPK realizację ww. przedsięwzięcia, ówczesny Prezes Zarządu BPK 
wyjaśnił: „Rozmowy dotyczące zaangażowania BPK w budowę hali widowiskowej 
i modernizacji stadionu były prowadzone również przed 28 lutego 2014 r., w związku z tym 
decyzja o zawarciu umowy z BARI była wcześniejsza niż oficjalna propozycja Prezydenta 
Miasta na spotkaniu, które odbyło się 13 marca 2014 r.”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 10718]  

3.3.4. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej 
wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego, BPK udzieliła 
zamówień zawierając m.in.:  

1) Porozumienie nr DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 2014 r. z BARI, którego przedmiotem 
było ustalenie zasad współpracy pomiędzy BPK i BARI przy realizacji budowy ww. 
kompleksu sportowego. Spółka BARI zobowiązała się do doradzania, konsultowania 
oraz opiniowania projektów budowlanych, pomagania i doradzania przy pozyskiwaniu 
wsparcia finansowego dla zadania inwestycyjnego, koordynowania procesu uzgodnień 
z innymi podmiotami oraz świadczenia innych usług zleconych przez BPK, które 
dotyczyły tego zadania. Z tytułu realizacji ww. umowy zapłacono na rzecz BARI 61 500 
zł brutto, a kwota ta została ujęta w ewidencji finansowo-księgowej BPK jako nakłady 
inwestycyjne. Wybór kontrahenta, zawarcie oraz realizację umowy przedstawiono 
w podrozdz. 5.2. wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 8417-8445]   

2) Umowę nr DZ/321/2014/K z 30 kwietnia 2014 r. na wykonanie opinii prawnej w zakresie 
skutków podatkowych związanych z realizacją zadania, za kwotę 4 920 zł brutto (4 000 
zł netto). 

[Dowód: akta kontroli str. 9500-9514]   

3) Umowę nr DZ/TT/292/2014K z 27 maja 2014 r. na wykonanie badań geotechnicznych 
podłoża gruntu za kwotę 103 504,50 zł brutto (84 150 zł netto). 

[Dowód: akta kontroli str. 9457-9499] 

4) Umowę nr DZ/413/2014/K z 28 maja 2014 r. na opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego148 Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego, za 104 550 zł brutto 
(85 000 zł netto), zapłaconą na podstawie faktur w dniach 3 czerwca 2014 r. (36 900 zł) 
i 24 czerwca 2014 r. (67 650 zł). Odbiór dokumentacji nastąpił 23 czerwca 2014 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 9515-9522]   

                                                      
146 Protokół z posiedzenia Zarządu BPK nr 08/02/2014 z 28 lutego 2014 r. 
147 Oprócz programów wykonawczych przekazano również do BPK: opinię techniczną wykonaną na zlecenie BARI 
dotyczącą programu funkcjonalno-użytkowego dla hali lodowiskowej wraz z lodowiskiem treningowym oraz 
koncepcji programowo przestrzennej modernizacji stadionu piłkarskiego, oświadczenie wykonawcy dotyczące 
użycia nazw własnych producentów określonych elementów inwestycji, pismo Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Bytomiu nr OSiR-794/14 wraz z załącznikami. 
148 Zwanego dalej także „PFU”. 
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5) Umowę nr DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r. z BARI, której przedmiotem było 
przygotowanie biznesplanu oraz modelu finansowego dla ww. zadania inwestycyjnego. 
Z tytułu realizacji umowy zapłacono BARI kwotę 153 750 zł brutto, która została ujęta 
w ewidencji finansowo-księgowej BPK jako nakłady inwestycyjne. Wybór kontrahenta, 
zawarcie oraz realizację umowy przedstawiono w podrozdz. 5.2. nin. wystąpienia. 

[Dowód: akta kontroli str. 8458-8465]   

6) Umowę nr DZ/412/2014/K z 10 czerwca 2014 r. z BARI, której przedmiotem umowy było 
wykonywanie koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji warunków zamówienia 
na potrzeby realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Z tytułu realizacji ww. umowy BPK 
zapłaciła na rzecz BARI na podstawie 8 faktur kwotę 102 090,00 zł brutto, tj. za 
7 miesięcy po 11 070 zł miesięcznie oraz dodatkowo 24 600 zł brutto za wykonanie 
koreferatu PFU Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego. Wybór kontrahenta, 
zawarcie oraz realizację umowy przedstawiono w podrozdz. 5.2. nin. wystąpienia. 

Odnosząc się do zawarcia ww. umów ze spółką BARI, która nie dysponowała 
kompetencjami do ich samodzielnego wykonywania ówczesny Prezes Zarządu BPK 
stwierdził, że zawieranie umów z BARI było podyktowane dotychczasowym 
zaangażowaniem tej spółki w realizację przedmiotowej inwestycji oraz że mogła się ona 
posiłkować przy wykonywaniu zleceń BPK podmiotami trzecimi. 

[Dowód: akta kontroli str. 8517-8536, 10719]   

7) Umowę nr DZ/637/2014/K z 26 października 2014 r., którą zlecono kolejną weryfikację 
merytoryczną i formalną PFU Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego. Z tytułu 
realizacji umowy zapłacono 1 845 zł brutto. 

[Dowód: akta kontroli str. 9634-9638]   

8) Umowę nr DZ/465/2014K z 22 sierpnia 2014 r., na wykonanie niezbędnego zakresu 
prac rozbiórkowych infrastruktury stadionu, za kwotę 451 753,35 zł brutto, zapłaconą 
w dniach 7 stycznia 2015 r. (40 000 zł), 8 stycznia 2015 r. (131 753,35 zł), 21 stycznia 
2015 r. (200 000 zł) i 23 stycznia 2015 r. (80 000 zł). Wykonawca robót został wybrany 
w trybie przetargu nieograniczonego, z którego sporządzono protokół postępowania 
zatwierdzony przez Zarząd BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 9532-9548]   

9) Umowę nr DZ/573/2014/K z 3 września 2014 r., na aktualizację PFU hali lodowiskowo-
widowiskowej wraz z hala lodowiskową treningową, za kwotę 61 500 zł brutto (50 000 zł 
netto), zapłaconą 11 września 2014 r. Zawarcie umowy było poprzedzone negocjacjami 
udokumentowanymi protokołem z 14 sierpnia 2014 r. podpisanym przez Zarząd BPK 
i wykonawcę. 

10) Umowę nr DZ/574/2014/K z 3 września 2014 r., na opracowanie PFU boisk piłkarskich 
treningowych, za kwotę 24 600 zł brutto (20 000 zł netto), zapłaconą 11 września 2014 r. 
Zawarcie umowy było poprzedzone negocjacjami udokumentowanymi protokołem z dnia 
14 sierpnia 2014 r. podpisanym przez Zarząd BPK i wykonawcę. 

11) Umowę DZ/638/2014/K z 6 października 2014 r., na opracowanie „prezentacji 
multimedialnej – foto realistyczna grafika w ruchu dla zadania: »modernizacji stadionu« 
(…) wraz z kompleksem hal lodowiskowych w Bytomiu”, za kwotę 55 350 zł brutto 
(45 000 zł netto), zapłaconą 17 października 2014 r. Zawarcie umowy poprzedzono 
negocjacjami udokumentowanymi protokołem z 13 października 2014 r., podpisanym 
przez Zarząd BPK i wykonawcę. Przedmiot umowy przekazano protokołem zdawczo-
odbiorczym z 10 października 2014 r. 

12) Umowę nr DZ/678/2014/K z 13 listopada 2014 r. na opracowanie dokumentacji 
statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji zadaszenia stadionu dla przedmiarów 
kosztorysowych dla zadania Modernizacja istniejącego stadionu olimpijskiego, za kwoty 
108 240 zł brutto (88 000 zł netto) zapłaconą 28 listopada 2014 r. i 12 300 zł brutto 
(10 000 zł netto) zapłaconą 22 stycznia 2015 r. Zawarcie umowy poprzedzono 
negocjacjami, udokumentowanymi protokołem z 13 listopada 2014 r., podpisanym przez 
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Zarząd BPK i wykonawcę. Przedmiot realizacji umowy przekazano 27 listopada 2014 r. 
i 11 grudnia 2014 r. protokołami zdawczo-odbiorczymi. 

13) Umowę nr DZ/679/2014/K z 21 listopada 2014 r. na opracowanie „prezentacji 
multimedialnej - foto realistyczna grafika (rendering) w ruchu dla zadania »Modernizacja 
istniejącego stadionu piłkarskiego (…), w części dotyczącej hal lodowiskowych - 
aranżacja wnętrz”, za kwotę 67 650 zł brutto (55 000 zł netto), zapłaconą 22 stycznia 
2015 r.  

Zlecenie wykonania ww. prezentacji multimedialnych Wiceprezes ds. Finansowych BPK 
uzasadniła potrzebami przedstawienia założeń zadania w Ministerstwie Sportu, bankom 
krajowym i Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, do których zwracano się w sprawie 
finansowania przedsięwzięcia. Jak stwierdziła wynagrodzenie za przygotowanie ww. 
prezentacji multimedialnych ustalał ówczesny Prezes BPK. 

14) Umowę nr DZ/77/2015/K z 11 lutego 2015 r. na wykonanie dokumentacji „założeń 
konstrukcyjnych wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót na podstawie 
dokumentacji architektoniczno-konstrukcyjnej dla zadania: Kompleks hal lodowiskowych 
(…)”, obejmującą wynagrodzenie w wys. 118 080 zł brutto (96 000 zł netto) - za 
wykonanie dokumentacji statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji (zapłaconej 23 lutego 
2015 r.) oraz w wys. 14 760 zł brutto (12 000 zł netto) - za przedmiar i kosztorys, 
(zapłaconej 12 marca 2015 r.). Aneksem nr 1 zawartym 20 lutego 2015 r. ustalono do 
wykonania aktualizację - przystosowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
w zakresie architektury do nowych założeń konstrukcyjnych z wynagrodzeniem 
w kwocie 89 052 zł brutto (72 400 zł netto) obejmującym aktualizację - przystosowanie 
koncepcji, zapłaconą 1 czerwca 2015 r. oraz 14 760 zł brutto (12 000 zł netto) za 
kosztorys i przedmiar architektoniczno-konstrukcyjny, zapłaconą 1 czerwca 2015 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 9549-9633, 10704]  

Odnosząc się do zawarcia umów nr DZ/413/2014/K z 28.05.2014 r., DZ/573/2014/K 
z 3.09.2014 r., DZ/574/2014/K z 3.09.2014 r., DZ/638/2014/K z 15.10.2014 r., 
DZ/678/2014/K z 13.11.2014 r., DZ/678/2014/K z 13.11.2014 r., DZ/679/2014/K, 
DZ/77/2015/K z 11.02.2015 r. dot. dokumentacji budowy lodowisk i modernizacji 
stadionu piłkarskiego oraz przygotowania prezentacji w tym zakresie, z tym samym 
wykonawcą, Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Zawarcie umów wynikało 
z posiadanych przez Pana (…) praw autorskich, który był autorem pierwotnych 
dokumentacji dotyczących budowy lodowisk i modernizacji stadionu. Dokumentację tę 
BPK pozyskała z BARI i OSiR-u. Ilość zmian w pierwotnej dokumentacji wynikała 
z potrzeb zgłaszanych przez przyszłych użytkowników obiektów, rozwiązań 
ekonomicznych przyjmowanych w biznesplanie i wynikających z nich zmian koncepcji 
obiektu oraz wymogów wynikających z planowanego finansowania części obiektów 
przez Ministerstwo Sportu. BPK nie podejmowała działań w celu wykupu praw 
autorskich od Pana (…) ponieważ uważaliśmy, że cały czas jest realizowana pierwotna 
koncepcja opracowana przez niego i nie ma potrzeby angażowania kolejnych 
projektantów”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10704]   

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

Zarząd BPK podejmując się wykonania zadania pn. Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja istniejącego stadionu 
piłkarskiego, bez zabezpieczenia środków na jego finansowanie, doprowadził do 
pogorszenia sytuacji finansowej BPK oraz do realizacji tego zadania przychodami Spółki 
uzyskiwanymi z jej podstawowej działalności, polegającej m.in. na zaopatrywaniu Miasta 
w wodę i gospodarce ściekami. Realizacja przez BPK ww. przedsięwzięcia poza 
obciążaniem kosztami jego realizacji bieżącej działalności przedsiębiorstwa, skutkowała 
poniesieniem niezrefundowanych nakładów inwestycyjnych Spółki w wys. 775 975,45 zł. 

W ocenie NIK, spółka BPK nie była przygotowana do realizacji budowy kompleksu 
sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu nie tylko w zakresie braku źródeł finansowania 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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tej inwestycji, ale także od strony organizacyjnej. Spółka nie posiadała kadr i zaplecza 
umożliwiających jego sprawną realizację bez angażowania podmiotów zewnętrznych. 
Zarząd BPK, jeszcze przed upływem dwóch miesięcy od podjęcia w dniu 13 marca 2014 r. 
uchwały ws. przyjęcia ww. zadania do realizacji, uchwałą nr 13/04/2014 r. z 29 kwietnia 
2014 r. wystąpił do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na powołanie spółki 
celowej do jego realizacji. Jak wyjaśnił Zarząd Spółki, było to spowodowane 
zabezpieczeniem interesów i ograniczeniem ryzyka dla BPK, wynikających ze znacznych 
kosztów tego przedsięwzięcia oraz braku środków własnych Spółki na jego realizację. 
Jednak powołanie spółki celowej Bytomski Sport nie zapobiegło dalszemu angażowaniu 
środków BPK w finansowanie działalności niezwiązanej z podstawowymi zadaniami do 
jakich BPK została powołana. 

[Dowód: akta kontroli str. 155-156, 5511, 9374, 9384, 9393]  

W związku z realizacją budowy kompleksu sportowego BPK poniosła nakłady inwestycyjne 
w kwocie 1 803 209,95 zł, z których część, tj. 1 027 234,50 zł zostało później wniesione 
aportem do Bytomskiego Sportu w postaci dokumentacji, a kwota 775 975,45 zł 
(obejmująca m.in. koszt robót rozbiórkowych stadionu, koszty doradztwa przy realizacji 
przedsięwzięcia) pozostawała na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK (29 czerwca 
2018 r.) w księgach rachunkowych BPK jako wartość środków trwałych w budowie. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9366-9369, 9421-9430]  

Zarząd BPK wyjaśnił, że w chwili wnoszenia aportu ustalono, iż do Bytomskiego Sportu 
zostanie wniesiona tylko dokumentacja budowlana. Natomiast poniesione nakłady m.in. na 
rozbiórkę czy koszty związane z planowaną inwestycją miały być rozliczone w późniejszym 
terminie w sposób ustalony przez strony. Do czasu składania wyjaśnień (20 czerwca 
2018 r.) rozmowy na temat sposobu rozliczenia poniesionych przez BPK nakładów nie 
przyniosły rozstrzygnięcia co do sposobu rozliczenia ww. nakładów i kosztów. 

Odnosząc się do sposobu, w jaki zostaną rozliczone pozostałe środki wydatkowane przez 
BPK na ww. przedsięwzięcie, Zarząd Spółki wyjaśnił: „BPK do chwili obecnej nie zwracała 
się do Gminy Bytom w przedmiotowej sprawie. Były prowadzone jedynie przez Zarząd BPK 
rozmowy informujące. (…) BPK planuje rozliczyć poniesione nakłady poprzez wniesienie ich 
aportem w zamian za objęcie udziałów lub też wystąpić do Gminy Bytom o pokrycie 
poniesionych nakładów”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9641]  

Prezydent Bytomia stwierdził, że: „Gmina nie będzie refundować spółce BPK Sp. z o.o. 
wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. »Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz z modernizacją istniejącego 
stadionu piłkarskiego« w wys. 775 975,45 zł. Jednocześnie zobowiązałem Prezesów spółki 
Bytomski Sport Polonia Bytom oraz BPK do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zwrotu 
kosztów poniesionych przez BPK na realizację powyższego przedsięwzięcia. Spłata 
wydatków poniesionych przez BPK jest kwestią porozumienia i wzajemnych rozliczeń na 
linii BPK i BS PB, Gmina Bytom nie jest stroną w tej sprawie”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 10960]  

W ocenie NIK, w związku z realizacją ww. inwestycji przez BPK bez zabezpieczenia przez 
Gminę środków na ten cel, istnieje wysokie ryzyko braku możliwości odzyskania przez BPK 
poniesionych nakładów w wys. 775 975,45 zł, co może wpłynąć negatywnie na jej wynik 
finansowy w kolejnych latach, w związku z koniecznością uznania tych wydatków za straty. 
NIK zwraca również uwagę, że skutkiem przyjęcia do realizacji ww. zadania było także 
zwiększenie kosztów ogólnozakładowych Spółki (poza ww. nakładami inwestycyjnymi na 
środki trwałe w budowie). Szacowane na ok. 1 mln zł dodatkowe koszty Spółki149 i pozostałe 
zaangażowanie środków (których możliwość odzyskania była niewielka), dotyczące 
realizacji ww. zadania niezwiązanego z podstawową działalnością BPK, obejmowało m.in.: 

                                                      
149 Poza nakładami w wysokości 775 975,45 zł. 
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1) podwyższenie w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2015 r. wynagrodzenia Prezesa 
Zarządu BPK150, z kwoty 18 019,58 zł do kwoty 20 727,48 zł151, co skutkowało 
zwiększeniem kosztów BPK o co najmniej 46 034 zł w tym okresie; 

[Dowód: akta kontroli str. 253, 885-886]   

2) powołanie spółki celowej, tj. Bytomskiego Sportu do realizacji ww. przedsięwzięcia 
(koszty organizacyjne), a następnie jej wspieranie poprzez: 

a) finansowanie usług doradczych świadczonych m.in. na jej rzecz przez podmioty 
trzecie na podstawie zawartych przez BPK umów: 

− z 1 czerwca 2015 r.152 - poniesione przez BPK koszty 115 000 zł netto, 
− z 15 września 2015 r.153 - poniesione przez BPK koszty 33 000 zł netto, 

Z uwagi na brak dokumentacji z realizacji ww. umów nie ustalono, w jakim zakresie 
usługi były świadczone na rzecz Bytomskiego Sportu, a w jakim na rzecz BPK; 

 [Dowód: akta kontroli str. 8888-8901, 9322-9345, 9366-9369, 9421-9430, 10666]   

b) udzielenie dwóch pożyczek na rzecz Bytomskiego Sportu w łącznej kwocie 430 000 
zł154, z których do połowy 2018 r. do spłaty pozostawało 399 846,58 zł kapitału 
z tytułu obu pożyczek; 

[Dowód: akta kontroli str. 2972, 2988-3058, 3308, 9420]   

c) sponsorowanie działalności sportowej poprzez zawarcie z Bytomskim Sportem 
w latach 2015-2016 trzech umów sponsorskich na łączną kwotę 530 000 zł brutto 
(430 894,31 zł netto)155. 

[Dowód: akta kontroli str. 7062-7075, 7082-7085, 7382, 7087-7094]   

Ponadto elementem kosztów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia, w tym 
z powołaniem spółki BS przez BPK było trudne do zwymiarowania zaangażowanie 
personelu BPK w wykonywanie zadań z nim związanych w ramach bieżących obowiązków 
służbowych. Ostatecznie w wyniku pokrywania kosztów, związanych z budową obiektów 
sportowych, przychodami z działalności podstawowej BPK, w Spółce dochodziło do 
finansowania skrośnego, tj. do finansowania ww. działalności, np. środkami uzyskiwanymi 
z opłat za wodę i ścieki. 

Nieprawidłowości dotyczące umów zawartych ze spółką BARI, związanych z realizacją ww. 
przedsięwzięcia przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia zbadaną działalność inwestycyjną BPK 
dotyczącą: zakupu nieruchomości wraz z ujęciami wody w Tarnowskich Górach, zakupu 
nieruchomości gruntowych przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu oraz 
dotyczącą budowy kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu. Niegospodarne 
zaangażowanie środków BPK w powyższe nieefektywne przedsięwzięcia doprowadziło 
Spółkę do pogorszenia jej sytuacji finansowej. I tak m.in.:  

                                                      
150 Na podstawie uchwały nr 4/03/2014 z 14 marca 2014 r. NWZ BPK, w związku z przyjęciem przez BPK do 
realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz 
modernizacja stadionu piłkarskiego”, zwiększono wynagrodzenie z 4,5- do 6-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagr. w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego. Uchwałą nr 
22/08/2015 z 18 sierpnia 2015 r. NZW uchyliło uchwałę nr 4/03/3014, przyznając Prezesowi Zarządu BPK 
wynagrodzenie miesięczne w wys. 4,5-krotności ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
151 W przypadku członka Zarządu BPK, NZW BPK podjęło uchwałę nr 5/03/2014 z 14 marca 2014 r., w której 
zapisano, że w związku z przyjęciem przez BPK do realizacji przedsięwzięcia „Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja stadionu piłkarskiego” ustala się 
wynagrodzenie w wys. 3-krotnosci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku w IV kw. 2013 r., przy czym nie nastąpiła zmiana względem poprzedniego wynagrodz. 
152 Nr DZ/273/2015/K. 
153 nr DZ/504/2015/K. 
154 Pierwsza pożyczka w wys. 240,0 tys. zł została udzielona na podstawie umowy nr 1/2014 z 5 września 2014 r. z 
terminem spłaty do 31 grudnia 2015 r., który był prolongowany. Druga pożyczka w wys. 180 tys. zł została udzielona 
na podstawie umowy nr 2/2014 z 23 grudnia 2014 r. z terminem spłaty do 31 stycznia 2016 r., który również był 
prolongowany. 
155 Umowy nr: DZ/DR/34/8/2015/K z 23 stycznia 2015 r., DZ/347/2015/K z 8 czerwca 2015 r. 
i DP/DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r.  

Ocena cząstkowa 
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• Zarząd BPK przed zakupem nieruchomości w Tarnowskich Górach wraz ze studniami 
głębinowymi nie wykonał ani nie pozyskał rzetelnych i kompletnych analiz dotyczących 
opłacalności tej inwestycji, w tym m.in. nie zweryfikował w sposób właściwy: możliwości 
wykorzystania zakładanych wydajności nabywanych studni oraz jakości eksploatowanej 
z nich wody, wiarygodnego poziomu przyszłych kosztów i przychodów związanych 
z wykorzystywaniem podziemnych ujęć wody, a także uwarunkowań technicznych, 
finansowych i organizacyjnych dostaw wody dla mieszkańców Bytomia. Zarząd BPK 
akceptował przy tym konflikt interesów jaki dotyczył spółki BARI, która z jednej strony 
doradzała BPK oraz współtworzyła analizę uzasadniającą zakup ujęć wody, a jednocześnie 
świadczyła usługi promocji na rzecz Zbywcy - za wynagrodzeniem będącym prowizją od 
wartości sprzedawanej przez ten podmiot nieruchomości wraz z ujęciami wody.  

W latach 2014-2017 BPK poniosła niegospodarnie na ww. przedsięwzięcie nakłady 
w łącznej wys. 15 142 814,15 zł netto, a ponadto odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie za 
ww. nieruchomości wyniosły 162 063,05 zł. Realizacja ww. inwestycji nie przyniosła 
spodziewanych efektów ekonomicznych, generując od 2015 r. straty finansowe w wys. ok. 
700 tys. zł rocznie. Łączny, skumulowany ujemny wynik finansowy z tytułu nieopłacalnej 
eksploatacji ujęć wody w Tarnowskich Górach w latach 2014-2017 wyniósł (-) 2 042 050,02 
zł. Jednocześnie ze względu na uwarunkowania techniczne i finansowe nie doprowadzono 
do zakładanych dostaw wody z ww. ujęć dla mieszkańców Bytomia. 

• BPK nabyła nieruchomości gruntowe zlokalizowane przy ul. Strzelców Bytomskich 
i Magdaleny w Bytomiu w celu ich późniejszej odsprzedaży, nie weryfikując istnienia 
interesu ekonomicznego Spółki związanego z ich nabyciem, np. potwierdzonego analizą 
opłacalności ich zakupu. Dominującą przesłanką ich nabycia przez BPK było zapewnienie 
przychodów Gminie Bytom z tytułu ich sprzedaży, a później także z tytułu wpłacanego 
podatku od nieruchomości. Działania zmierzające do późniejszej odsprzedaży tych mało 
atrakcyjnych nieruchomości gruntowych były nieskuteczne, podobnie jak podjęte próby ich 
rekultywacji. Niewłaściwie przeprowadzona rekultywacja tych terenów uniemożliwiała ich 
wykorzystanie pod przyszłe inwestycje i zabudowę. Stwierdzone po makroniwelacji 
nagromadzenie odpadów komunalnych od powierzchni terenu do większych głębokości 
pogorszyło trudne uwarunkowania środowiskowe tych terenów, co istotnie ogranicza 
możliwości ich zbycia - bez ponoszenia wysokich strat finansowych 

W latach 2013-2016 BPK dokonała zakupów ww. nieruchomości gruntowych (11 działek), 
a wydatki związane z tymi transakcjami wyniosły łącznie 17 246 286 zł netto, co m.in. 
wiązało się z koniecznością zaciągnięcia kredytu i poniesienia kosztów z nim związanych 
w wysokości 286 137,54 zł. Ponadto Spółka w latach 2014-2017 poniosła m.in. koszty 
podatku od ww. nieruchomości w wys. 509 388,45 zł, a także koszty promocji 
nieruchomości w wys. 170 189,15 zł netto oraz koszty ochrony w wys. 77 840 zł netto. 
Łączne wydatki jakie poniosła BPK, związane z zakupem ww. nieruchomości, do dnia 
15 czerwca 2018 r. wyniosły 18 110 183,31 zł netto. 

• Zarząd BPK podejmując się (z inspiracji Prezydenta Miasta) wykonania Budowy hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacji 
istniejącego stadionu piłkarskiego, bez zabezpieczenia środków na finansowanie tej 
inwestycji, doprowadził do pogorszenia sytuacji finansowej BPK oraz do realizacji tego 
zadania przychodami Spółki uzyskiwanymi z jej podstawowej działalności. Tym samym w 
Spółce stworzono warunki do finansowania skrośnego, tj. do ponoszenia kosztów 
związanych z budową obiektów sportowych środkami uzyskiwanymi z tytułu wnoszonych 
przez mieszkańców Bytomia m.in. opłat za wodę i ścieki. 

W związku z realizacją budowy kompleksu sportowego BPK poniosła nakłady inwestycyjne 
w kwocie 1 803 209,95 zł, z których część w wys. 775 975,45 zł do połowy 2018 r. nie 
została zrefundowana. Ponadto realizacja przez BPK ww. inwestycji oraz działalność 
powołanej przez nią spółki celowej Bytomski Sport wiązała się dodatkowymi kosztami jakie 
ponosiła Spółka, które łącznie z udzielonymi pożyczkami i działalnością sponsoringową na 
rzecz BS wyniosły w latach 2014-2016 ok. 1 mln zł. 
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4. Działalność pożyczkowa i zaciąganie zobowiązań przez BPK 

4.1. Udzielanie pożyczek przez BPK 

4.1.1. W latach 2013-2017 BPK udzieliła 11 pożyczek (głównie podmiotom z udziałem 
Gminy Bytom) w łącznej wysokości 3 436,0 tys. zł, z czego jedynie 690,2 tys. zł zostało 
spłacone (tj. 20,1%), w tym 545,2 tys. w postaci gotówkowej (15,9%)156, a 2 745,8 tys. zł 
(tj. 79,9%) pozostawało do spłaty wg stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych 
(29 czerwca 2018 r.), z czego 2 150,8 tys. zł (tj. 78,3%) to należności wymagalne. 

Sześć pożyczek zostało udzielonych w kwocie mniejszej lub równej 250,0 tys. zł, tj. 
w wysokości niewymagającej zgody Rady Nadzorczej na udzielenie pożyczki. Dotyczyło to 
dwóch pożyczek dla Fundacji Wspierania Rozwoju Piłki Nożnej Polonia (250,0 tys. zł i 100,0 
tys. zł) oraz po jednej dla: Bytomskiego Sportu Sp. z o.o. (250,0 tys. zł), Fundacji Bytomski 
Sport157 (250,0 tys. zł), Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej158 (250,0 tys. zł) 
oraz Towarzystwa Miłośników Hokeja Polonia Bytom159 (245,0 tys. zł). 

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie czterech pożyczek, zgodnie z § 15 ust. 11 
Aktu założycielskiego Spółki160. Dotyczyło to trzech pożyczek dla Towarzystwa Sportowego 
Polonia Bytom161 (260,0 tys. zł162, 150,0 tys. zł163 - kolejna pożyczka dla tego podmiotu 
i 1 300,0 tys. zł164) oraz jednej dla BS (180 tys. zł165 - kolejna pożyczka dla tego podmiotu). 
Udzielenie Klubowi Sportowemu Polonia Bytom SA166 pożyczki w kwocie 201,0 tys. zł nie 
zostało poprzedzone wnioskiem Zarządu Spółki do RN o wyrażenie stosownej zgody, co 
przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

Wysokość oprocentowania ww. pożyczek została ustalona na poziomie 6-7%, poza jedną 
pożyczką, co przedstawiono w dalszej części wystąpienia. 

4.1.2. Spółka udzieliła BS dwie pożyczki w łącznej kwocie 430,0 tys. zł. Pierwsza pożyczka 
w wys. 240,0 tys. zł została udzielona na podstawie umowy nr 1/2014 z 5 września 2014 r. z 
terminem spłaty do 31 grudnia 2015 r.167 Pożyczkobiorca zobowiązał się przeznaczyć 
pożyczkę na bieżącą działalność gospodarczą, opłaty, wynagrodzenia pracowników oraz 
prace inwestycyjne. Na podstawie aneksu nr 1 z 15 grudnia 2014 r. podwyższono kwotę 
pożyczki o 10,0 tys. zł, a aneksem nr 2 z 31 grudnia 2014 r. przedłużono termin spłaty 
pożyczki do 29 kwietnia 2016 r.  

Zarząd Spółki zwrócił się o zgodę do RN o udzielenie BS kolejnej pożyczki w wys. 1 060,0 
tys. zł. W dniu 30 października 2014 r. RN wstrzymała się od podjęcia decyzji do momentu 
otrzymania od Prezesa BS „symulacji biznesowej i symulacji przychodów i wydatków”. 
Dopiero uchwałą nr 01/12/2014 z 19 grudnia 2014 r. RN wyraziła zgodę na udzielenie 
pożyczki BS, ale w łącznej wysokości 430,0 tys. zł. Druga pożyczka na kwotę 180 tys. zł 
została udzielona na podstawie umowy nr 2/2014 z 23 grudnia 2014 r. z terminem spłaty do 
31 stycznia 2016 r.168 Podobnie jak w przypadku pierwszej pożyczki Pożyczkobiorca 
zobowiązał się przeznaczyć kwotę pożyczki na bieżącą działalność gospodarczą, opłaty, 

                                                      
156 Spłacone w całości zostały pożyczki przez Fundację Wspierania Piłki Nożnej Polonia w wys. 250,0 tys. zł 
(spłacono 105,0 tys. zł gotówką oraz 145,0 tys. zł w formie kompensaty z tyt. realizacji umowy sponsoringowej) oraz 
Towarzystwo Sportowe Polonia w Bytomiu w wys. 260,0 tys. zł i 150,0 tys. zł. Częściowo spłacone zostały pożyczki 
przez Bytomski Sport Sp. z o.o., tj. 30,0 tys. zł z 250,0 tys. zł oraz 153,42 zł z 180,0 tys. zł. 
157 Zwanej dalej „Fundacją BS”. 
158 Zwana dalej „BRSS” lub „Spółdzielnią”. 
159 Zwanego dalej „TMH” lub „TMH Polonia”. 
160 Zgodnie z którym: RN wyraża zgodę na sprzedaż, kupno, wynajem, dzierżawę, zastaw zwykły, zastaw 
rejestrowy, obciążanie hipoteką, jakiekolwiek inne obciążenie, przenoszenie lub ograniczenie w dysponowaniu 
w jakikolwiek sposób aktywami lub prawami Spółki o wartości przekraczającej kwotę 250,0 tys. zł brutto. 
161 Zwanego dalej „TS Polonia”. 
162 Uchwała RN Nr 05/04/2013 z 18 kwietnia 2013 r. 
163 Uchwała RN Nr 28/06/2013 z 17 czerwca 2013 r. 
164 Uchwała RN Nr 09/06/2014 z 12 czerwca 2014 r. Na podstawie porozumienia trójstronnego z 28 kwietnia 2015 r. 
dług został przejęty przez KS Polonia Bytom S.A. 
165 Uchwała Rady Nadzorczej Nr 01/12/2014 z 19 grudnia 2014 r. 
166 Zwanego dalej „KS Polonia”. 
167 Jednorazowo albo w ratach. 
168 Jednorazowo albo w ratach kwartalnych. 
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wynagrodzenia pracowników oraz prace inwestycyjne. Na podstawie aneksu (nr 1) 
z 31 grudnia 2015 r. przedłużono termin spłaty pożyczki do 29 kwietnia 2016 r. W dniu 
26 kwietnia 2016 r. BS spłacił część kwoty kapitału w wysokości 30,0 tys. zł z 250,0 tys. zł - 
z tytułu umowy pożyczki nr 1/2014. 

Uchwałą nr 04/05/2016 z 5 maja 2016 r. Zarząd Spółki wyraził zgodę na prolongatę terminu 
spłat ww. pożyczek wg ustalonego harmonogramu spłat, w którym spłata ostatniej raty 
przypadała na 30 marca 2017 r. W związku z niewywiązywaniem się przez BS z terminów 
spłat ustalonych rat BPK 1 lipca 2016 r. wezwała BS do natychmiastowego uregulowania 
całości pożyczki. 

W dniu 20 października 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Bytomiu BPK zawarła ugodę z BS, 
na mocy której BS zobowiązał się do spłaty zadłużenia do 28 grudnia 2016 r. W dniu 
22 grudnia 2016 r. w Sądzie Rejonowym w Bytomiu BPK zawarła kolejną ugodę z BS na 
mocy której, BS zobowiązał się do spłaty zadłużenia w sześciu ratach płatnych od stycznia 
2017 r. do 20 czerwca 2017 r. 

W dniu 9 stycznia 2017 r. BS wpłacił BPK kwotę 62,1 tys. zł, z czego 22,7 tys. zł zostało 
przeznaczonych na spłatę odsetek z tytułu umowy 1/2014, a 39,2 tys. zł zostało 
przeznaczonych na spłatę odsetek i 0,2 tys. zł na spłatę kapitału z tytułu umowy 2/2014.  

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła z Bytomskim Sportem przedwstępną umowę 
sprzedaży nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00054130/6 położonej 
w Bytomiu przy ul. Olimpijskiej o pow. 10 845 m2 (ustanowiono hipotekę umowną) na kwotę 
970,0 tys. zł. Strony w umowie przedwstępnej oświadczyły, że cała cena w kwocie 970,0 
tys. zł zostanie zapłacona przez BPK w dniu zawarcia umowy sprzedaży poprzez 
potrącenie wymagalnych wierzytelności BPK w stosunku do BS. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że ww. transakcja ostatecznie nie doszła do skutku 
ze względu na niezbędny podział ww. działki, który był w gestii BS.  

W dniu 19 kwietnia 2018 r. podpisano akt notarialny zmieniający przedwstępną umowę 
sprzedaży. Określono w nim, że BS zawrze umowę sprzedaży ww. nieruchomości169 (za 
970,0 tys. zł) nie później niż do 20 czerwca 2018 r. W dniu 15 czerwca 2018 r. podpisano 
kolejny akt notarialny zmieniający przedwstępną umowę sprzedaży, wg którego BS zawrze 
umowę sprzedaży ww. nieruchomości170 (za 970,0 tys. zł) nie później niż do 31 lipca 2018 r. 

Wg stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK do spłaty pozostawało 399,8 
tys. zł kapitału z tytułu obu pożyczek. 

Bytomski Sport nie wywiązywał się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 7 umów pożyczki nr 
1/2014 z 5 września 2014 r. i nr 2/2014 z 23 grudnia 2014 r. i nie przedkładał BPK na koniec 
każdego miesiąca kalendarzowego pisemnego stanu konta bankowego służącego do 
rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT. Prezes Zarządu wyjaśnił, że 
BPK podczas wielu spotkań z Zarządem BS zwracała się o wskazanie niezbędnych danych. 

[Dowód: akta kontroli str. 2988-3058, 3281, 3288-3301, 3348, 7053-7056, 10941] 

4.1.3. Na podstawie umowy DZ/348/2015/K z 1 czerwca 2015 r. BPK udzieliła pożyczki 
FWRPN w wysokości 250,0 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową. Spłata miała 
nastąpić w dwóch ratach po 125 tys. zł, płatnych do końca czerwca 2015 r. i do końca 
2015 r. Aneksem DZ/DR/471/79/2015 z 30 czerwca 2015 r. zmieniono wysokości i terminy 
spłaty pożyczki (pierwsza rata 100,0 tys. zł płatna do 6 lipca 2015 r., a druga rata 150,0 tys. 
zł płatna do 31 grudnia 2015 r.). Dnia 3 lipca 2015 r. FWRPN spłaciła pierwszą ratę 
pożyczki w wys. 100,0 tys. zł. Aneksem nr 2 z 31 grudnia 2015 r. przesunięto datę spłaty 
drugiej raty pożyczki na 29 kwietnia 2016 r. Aneksem nr 3 z 5 maja 2016 r. wprowadzono 
nowy harmonogram spłaty pożyczki, tj. do 15 maja 2016 r. 10,0 tys. zł, a następnie 14 rat 
w wysokości 10,0 tys. zł każda, płatnych miesięcznie aż do lipca 2017 r. W dniu 6 maja 
2016 r. FWRPN spłaciła 5,0 tys. zł pożyczki. W związku z niewywiązywaniem się przez 

                                                      
169 Repertorium „A” Nr 1765/2018, sprzedaż nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1Y/00054130/6 wolną od 
wszelkich obciążeń, praw osób trzecich, zabudowaną działkę powstałą w wyniku podziału działki 2904/274 o pow. 
5 604 m2. 
170 Repertorium „A” Nr 2689/2018. 
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FWRPN z nowego harmonogramu spłat BPK skierowało do Fundacji przedsądowe 
wezwania do zapłaty (4 lipca i 21 lipca 2016 r.). 

W dniu 10 stycznia 2017 r. Spółka zawarła z FWRPN porozumienie ws. spłaty zadłużenia, 
zgodnie z którym Fundacja zobowiązała się do spłaty zadłużenia poprzez świadczenie 
usług reklamowych realizowanych na rzecz wierzyciela w okresie od 1 lutego 2017 r. do 
30 września 2017 r. Na podstawie § 5 ust. 4 umowy sponsoringowej DP/DR/147/10/2017/K 
zawartej 30 stycznia 2017 r. BPK dokonała kompensaty niespłaconej pożyczki w wysokości 
145,0 tys. zł oraz 499,93 zł jako wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki171. 

Pomimo trudności w egzekwowaniu przez BPK spłaty pożyczki udzielonej FWRPN, umową 
pożyczki DP/190/2017/K z 16 marca 2017 r. BPK udzieliła FWRPN kolejnej pożyczki 
w wysokości 100,0 tys. zł z terminem spłaty na 31 marca 2018 r. W umowie nie określono 
celu, na jaki zostaną przeznaczono środki z pożyczki. W związku z niedopełnieniem 
obowiązku ustanowienia na rzecz pożyczkodawcy pełnomocnictwa do głównego rachunku 
bankowego Fundacji do dnia 31 maja 2017 r., BPK 21 sierpnia 2017 r. poinformowała 
Fundację, że umowa pożyczki została rozwiązana i stała się wymagalna. W dniu 
20 października 2017 r. dokonano konwalidacji umowy pożyczki172 i ustalono, że pierwsza 
rata w wysokości 7,6 tys. zł zostanie wpłacona do 30 listopada 2017 r., a następne 12 rat 
będzie płatne miesięcznie aż do 30 listopada 2018 r. Aneksem z 24 listopada 2017 r. 
zmieniono harmonogram spłat (pierwsza rata płatna do 30 kwietnia 2018 r., a kolejnych 12 
rat płatnych miesięcznie aż do 30 kwietnia 2019 r.). Aneksem nr 2 z 30 kwietnia 2018 r. 
ponownie zmieniono harmonogram spłaty pożyczki (pierwsza płatna do 30 września 
2018 r., a kolejnych 12 rat płatnych miesięcznie aż do 30 września 2019 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 2983, 3059-3117, 3490, 7131-7136, 7053-7056] 

4.1.4. W dniu 16 listopada 2016 r. BPK zawarła z Fundacją BS umowę pożyczki w wys. 
250,0 tys. zł, ze spłatą w dwóch równych ratach po 125,0 tys. zł do 18 listopada 2017 r. 
i 1 grudnia 2017 r. W umowie nie określono celu, na jaki zostaną przeznaczone środki 
z pożyczki. W związku z niedopełnieniem obowiązku złożenia oświadczenia o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia na rzecz pożyczkodawcy pełnomocnictwa do 
głównego rachunku bankowego Fundacji do dnia 31 stycznia 2017 r., BPK 18 sierpnia 
2017  r. poinformowało Fundację, że umowa pożyczki została rozwiązana i stała się 
wymagalna. Dnia 23 października 2017 r. Prezes Zarządu Fundacji zwrócił się do BPK 
z prośbą o konwalidację umowy pożyczki. Uchwałą nr 2/11/2017 z 2 listopada 2017 r. 
Zarząd BPK nie wyraził zgody na konwalidację ww. pożyczki. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu 
„decyzja o niewyrażeniu zgody na konwalidację umowy pożyczki (…) została wstrzymana 
ze względu na informację o planowanym połączeniu Fundacji Bytomski Sport z Fundacją 
Wspierania Rozwoju Piłki Nożnej Polonia”. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
Fundacja nie spłaciła ww. pożyczki. 

[Dowód: akta kontroli str. 3118-3127] 

4.1.5. Umową pożyczki DP/522/2016/K z 21 grudnia 2016 r. BPK udzieliła BRSS pożyczkę 
na dalsze rozwijanie działalności Spółdzielni w wys. 250,0 tys. zł z terminem spłaty w dwóch 
ratach: 150,0 tys. zł do 31 grudnia 2017 r. i 100,0 tys. zł do 28 lutego 2018 r. W związku 
z niedopełnieniem obowiązku złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
oraz ustanowienia na rzecz pożyczkodawcy pełnomocnictwa do głównego rachunku 
bankowego Spółdzielni do dnia 31 stycznia 2017 r., BPK 18 sierpnia 2017 r. poinformowała 
Spółdzielnię, że umowa pożyczki została rozwiązana i stała się wymagalna. W dniu 
7 września 2017 r. umowa pożyczki została konwalidowana173 i ustalono nowy 
harmonogram spłat (50,0 tys. zł do 31 grudnia 2017 r., 50,0 tys. zł do 31 stycznia 2018 r. 
i 150,0 tys. zł do 30 czerwca 2018 r.). Aneksem nr 1 DP/524/2017/K z 21 grudnia 2017 r. 
przesunięto termin zwrotu całej kwoty pożyczki do 30 czerwca 2018 r.  

Przed upływem terminu płatności BRSS, tj. 25 czerwca 2018 r. zwróciła się do BPK 
z wnioskiem o wydłużenie terminu spłaty pożyczki do 31 grudnia 2018 r. Wiceprezes ds. 

                                                      
171 Tj. 28 kwietnia 2017 r. - 54 562,48 zł, 12 czerwca 2017 r. - 18 187,49 zł, 31 lipca 2017 r. - 36 374,98 zł, 
13 września 2017 r. - 18 187,49 zł i 11 października 2017 r. - 18 187,49 zł. 
172 DP/408/2017. 
173 Nr DP/352/2017/K. 
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Finansowych BPK wyjaśniła m.in., że: „Zarząd zamierzał przystąpić do rozpoznania 
wniosku, jednakże z uwagi na liczne obowiązki związane z końcem kadencji i obowiązkami 
korporacyjnymi nie udało się podjąć decyzji w tym zakresie (…)”.  

[Dowód: akta kontroli str. 3128-3153, 10932] 

4.1.6. Na podstawie umowy DP/189/2017/K z 16 marca 2017 r. BPK udzieliła pożyczki TMH 
w kwocie 245,0 tys. zł z terminem spłaty do 15 marca 2018 r. W umowie nie określono celu, 
na jaki zostaną przeznaczono środki z pożyczki. W związku z niedopełnieniem obowiązku 
złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia na rzecz 
pożyczkodawcy pełnomocnictwa do głównego rachunku bankowego Towarzystwa do dnia 
31 maja 2017 r., BPK 21 sierpnia 2017 r. poinformowała Towarzystwo, że umowa pożyczki 
została rozwiązana i stała się wymagalna. W dniu 13 listopada 2017 r. umowa pożyczki 
została konwalidowana174 i ustalono termin spłaty na 15 marca 2018 r. Aneksem nr 1 
z 23  marca 2018 r. przedłużono termin spłaty pożyczki do 15 września 2018 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 3154-3167, 7053-7056] 

4.1.7. Umową nr 1/2013 z 18 kwietnia 2013 r. BPK udzieliło pożyczki TS Polonia w wys. 
260,0 tys. zł, ze spłatą w dwóch ratach 130,0 tys. zł do 20 kwietnia 2014 r. i 130,0 tys. zł do 
20 lipca 2014 r. W umowie nie określono celu, na jaki zostaną przeznaczono środki 
z pożyczki. Kolejnej pożyczki w wysokości 150 tys. zł BPK udzieliło TS Polonia 17 czerwca 
2013 r. na podstawie umowy 2/2013 z terminem spłaty do 31 października 2013 r. W tej 
umowie również nie określono celu, na jaki zostaną przeznaczono środki z pożyczki. 
Aneksem nr 1 z 17 czerwca 2013 r. przedłużono termin spłaty do 30 czerwca 2014 r. 
W dniu 12 czerwca 2014 r. TS Polonia dokonało spłaty ww. pożyczek wraz z odsetkami175. 

Umową nr 1/2014 z 12 czerwca 2014 r. BPK udzieliła TS Polonia kolejnej pożyczki w wys. 
1 300,0 tys. zł z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym wykupienie licencji 
sportowej wraz z uregulowaniem opłat wynikających z tego tytułu. Termin spłaty tej pożyczki 
ustalono na 12 stycznia 2016 r.  

Z dniem 28 kwietnia 2015 r., na podstawie porozumienia trójstronnego do długu w kwocie 
1 300,0 tys. zł przystąpił KS Polonia. Na dzień przystąpienia do długu KS Polonia, BPK 
posiadała od KS Polonia należności przeterminowane o ponad 545 dni w wys. 3,8 tys. zł176. 
Aneksem nr 1 z 15 stycznia 2016 r. przedłużono termin spłaty pożyczki na 29 kwietnia 
2016 r.  

Porozumieniem z dnia 15 stycznia 2016 r. BPK udzieliło KS Polonia pożyczki w wys. 
200 975,90 zł, która została przeznaczona na spłatę zaległości podatkowych KS Polonia 
wobec Urzędu Skarbowego (100,0 tys. zł) oraz na spłatę zobowiązań TS Polonia, 
przejętych przez KS Polonia, wobec Gminy Bytom (100 975,90 zł). Na dzień udzielenia 
pożyczki KS Polonia BPK posiadała od KS Polonia należności przeterminowane o co 
najmniej 142 dni w wysokości 7,1 tys. zł177. 

W związku z niedotrzymaniem terminu spłaty pożyczki Spółka 4 lipca 2016 r. i 21 lipca 
2016 r. wezwała KS Polonia do zapłaty. W dniu 8 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym 
w Bytomiu BPK zawarła ugodę178 z KS Polonia, zgodnie z którą spłata pożyczki miała 
zostać uiszczona w trzech miesięcznych ratach po 5 tys. zł do 31 stycznia 2017 r. a od 
1 lutego 2017 r. w ratach miesięcznych w wys. 49 298,14 zł, dodatkowo KS Polonia miała 
zapłacić BPK kwotę 1 017,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.  

Prezes Zarządu BPK wyjaśnił, że „Klub nie wpłacił ustalonej w ugodzie należności, z uwagi 
na brak środków. Z uwagi na wskazaną okoliczność należność ta została doliczono do 
złożonego wniosku o egzekucję należności”. W związku z niedotrzymaniem warunków 
ugody przez KS Polonia Spółka 1 lutego 2017 r. wezwała KS Polonię do spłaty pożyczki. Do 

                                                      
174 Nr DP/454/2017. 
175 W łącznej wys. 34 177,53 zł (23 706,30 zł z tytułu umowy 1/2013 i 10 471,23 zł z tytułu umowy 2/2013). 
176 Należność na kwotę 2 802,12 zł z terminem płatności na 31 lipca 2012 r., tj. przeterminowana o 1001 dni oraz 
należność na kwotę 968,03 zł z terminem płatności na 30 października 2013 r., tj. przeterminowana o 545 dni. 
177 Należność na kwotę 2 802,12 zł z terminem płatności na 31 lipca 2012 r., tj. przeterminowana o 1263 dni, 
należność na kwotę 968,03 zł z terminem płatności na 30 października 2013 r., tj. przeterminowana o 807 dni oraz 
należność na kwotę 3 356,33 zł z terminem płatności na 26 sierpnia 2015 r., tj. przeterminowana o 142 dni. 
178 Sygn. Akt VI GCo231/16. 
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dnia zakończenia czynności kontrolnych KS Polonia nie spłacił ww. pożyczki. Prezes 
Zarządu wyjaśnił, że „wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego został skierowany 
do Komornika Sądowego (…) w dniu 20 czerwca 2017 r. (…). Komornik wyegzekwował 
wierzytelność w kwocie 10 659,09 zł. (...) wobec zbiegu egzekucji roszczeń wielu 
wierzycieli, których roszczenia w sumie z kosztami przewyższają wyegzekwowania od 
dłużnika kwotę, przyznano BPK kwotę 2 700 zł (z ww. kwoty 10 659,09 zł)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2972, 3168-3257, 3317-3318, 3389, 3567-3570] 

4.2. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez BPK i ich spłata 

Od 20 marca 2003 r. do 28 czerwca 2017 r. Spółka posiadała linię kredytową o charakterze 
odnawialnym w rachunku bieżącym. Od 16 czerwca 2011 r. do 16 kwietnia 2015 r. 
maksymalny pułap zadłużenia był ustalony na 5 mln zł, a od 17 kwietnia 2015 r. na 7 mln zł. 
W dniu 28 czerwca 2017 r. linia kredytowa została spłacona środkami pochodzącymi 
z pożyczki udzielonej przez Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty179. 

[Dowód: akta kontroli str.2589-2592, 2683-2694] 

W okresie objętym kontrolą Spółka spłacała następujące cztery kredyty/pożyczki 
zaciągnięte w latach poprzednich: 

− Kredyt preferencyjny udzielony przez BOŚ i NFOŚiGW na realizację projektu 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” zaciągnięty 1 grudnia 
2006 r. w wys. 57 658,8 tys. zł (do spłaty na koniec 2017 r. pozostało 20 934,4 tys. zł). 
Zabezpieczeniem kredytu było m.in. poręczenie Gminy Bytom180 (do wys. 13 500,0 tys. 
zł) i kaucja gwarancyjna181 w wys. 16 108 tys. zł utworzona ze środków z dopłat, 
o których mowa w pkt 3.4.4. nin. wystąpienia; 

− Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW na realizację projektu „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”, zaciągnięta 17 kwietnia 2009 r. w wys. 
108 007,7 tys. zł (do spłaty na koniec 2017 r. pozostało 66 080,8 tys. zł); 

− Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW na realizację projektu „Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”, zaciągnięta 20 października 2009 r. w wys. 
11 445,6 tys. zł (pożyczka została spłacona 19 stycznia 2017 r.); 

− Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW na realizację projektu „Budowa II etapu 
składowiska odpadów” zaciągnięta 25 marca 2010 r. w wysokości 2 148,5 tys. zł 
(pożyczka została spłacona w całości do 31 maja 2016 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 2673-2675, 2683-2694] 

W latach 2012-2017 Spółka zaciągnęła następujące kredyty/pożyczki: 

− Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności w wys. 13 mln zł udzielony 
23 grudnia 2013 r. z datą spłaty 23 grudnia 2018 r. Zgodnie z informacją zawartą 
w protokole nr 09/2013 z posiedzenia RN z 17 grudnia 2013 r. konieczność 
zaciągnięcia tego kredytu wynikała z nabycia nieruchomości gruntowych 
zlokalizowanych w okolicach ul. Magdaleny w Bytomiu. Kredyt został spłacony 
4 kwietnia 2014 r. Jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu „w związku z posiadanymi 
środkami pieniężnymi pochodzącymi ze zwrotu środków z Funduszu Spójności 
ówczesny Zarząd BPK podjął decyzję o wcześniejszej spłacie (…) w celu zmniejszenia 

                                                      
179 Zwany dalej: „KFIZ”. 
180 W związku z koniecznością zwolnienia części poręczenia dokonanego przez Gminę Bytom. 
181 W dniu 21 lutego 2017 r. BPK zawarło z BOŚ umowę o ustanowieniu kaucji w wys. 16 108 tys. zł. Zgodnie z § 4 
tej umowy kaucja będzie obniżana odpowiednio do obniżonego salda kredytu pozostałego do spłaty, pod 
warunkiem wykonania wszystkich zobowiązań kredytowych przez BPK w danym roku. Kwota kaucji zostanie 
obniżona o następujące kwoty: (a) 1 579 364,00 zł do 31 grudnia 2017 r. (zwrot tej części kaucji nastąpił w styczniu 
2018 r.), (b) 6 895 236,80 zł do 31 grudnia 2018 r. (zwrot tej części kaucji nastąpi w styczniu 2019 r.), (c) 
7 395 236,80 zł do 31 grudnia 2019 r. (zwrot tej części kaucji nastąpi w styczniu 2020 r.) i (d) 238 162,40 zł do 31 
grudnia 2020 r. (zwrot tej części kaucji nastąpi w grudniu 2020 r.). 
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ciążących na Spółce zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”. Z tytułu wcześniejszej 
spłaty kredytu Spółka zapłaciła prowizję w wysokości 61,7 tys. zł182. 

− Kredyt inwestycyjny na zrefinansowanie zakupu nieruchomości w Tarnowskich Górach 
wraz ze znajdującymi się tam studniami głębinowymi, udzielony 30 marca 2015 r. 
w wys. 11 600,0 tys. zł. Termin spłaty kredytu ustalono na 29 marca 2025 r. Wg stanu 
na koniec 2017 r. do spłaty pozostało 9 344,6 tys. zł. 

− Pożyczka odnawialna na finansowanie bieżącej działalności, udzielona 24 kwietnia 
2017 r. przez spółkę M. w wysokości 7 140,0 tys. zł. Prowizja za zawarcie umowy 
pożyczki wyniosła 140,0 tys. zł. Pożyczka została spłacona w całości 21 lipca 2017 r. 
środkami z pożyczki udzielonej przez KFIZ. Łączna wysokość odsetek zapłaconych 
przez BPK z tytułu tej pożyczki wyniosła 42,9 tys. zł. 

Jak m.in. wyjaśniła Wiceprezes ds. Finansowych „w miesiącu marcu 2017 r. (…) 
przeprowadzone były rozmowy telefoniczne z następującymi bankami: BOŚ SA, ING 
Bank Śląski, BZ WBK oraz PeKaO SA w sprawie udzielenie BPK ewentualnego 
finansowania. W rezultacie podjętych rozmów w dniu 6 marca 2017 r. wysłano do 
PeKaO SA wniosek o udzielenie kredytu na bieżącą działalność Spółki w kwocie 7 000 
tys. zł, a w dniu 9 marca 2017 r. przesłano wniosek o kredyt w tej samej wysokości do 
BZ WBK. Z uwagi na znaną przez banki sytuację finansową Spółki w tym nałożoną 
opłatę podwyższoną w wysokości ok. 34 mln zł, jak również sytuację finansową Gminy 
Bytom ww. banki nie były zainteresowane udzieleniem jakiegokolwiek finansowania”.  

− Pożyczka udzielona 26 maja 2017 r. przez KFIZ w wys. 21 576,9 tys. zł 
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w M., spłatę linii kredytowej w rachunku 
bieżącym oraz na spłatę części poręczenia udzielonego przez Gminę Bytom, 
będącego zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez BOŚ i NFOŚiGW na realizację 
projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom”. Prowizja 
z tytułu zawarcia umowy pożyczki wyniosła 266,4 tys. zł. Termin spłaty wyznaczono na 
30 czerwca 2018 r.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „Spółka nie zwracała się do innych 
podmiotów w sprawie udzielania finansowania Spółce przed zaciągnięciem pożyczki 
w KFIZ w związku z brakiem akceptacji wniosków składanych przez Spółkę 
w miesiącu marcu 2017 r.”. 

Aneksem nr 4 z 30 listopada 2017 r. zwiększono wysokość pożyczki o 3 400,0 tys. zł 
(tj. do 24 976,9 tys. zł), a aneksem nr 5 z 2 stycznia 2018 r. zwiększono marżę 
pożyczki oraz wydłużono okres spłaty pożyczki do 31 stycznia 2021 r. Z tytułu 
sporządzenia ww. aneksów BPK zapłaciło prowizję w łącznej wys. 90,0 tys. zł.  

Wiceprezes Zarządu wyjaśniła, że: „w związku z brakiem możliwości posiłkowania się 
przez Spółkę środkami pochodzącymi z linii w rachunku bieżącym BPK miało trudności 
w regulowaniu na bieżąco zobowiązań wobec swoich dostawców jak również nie było 
w stanie wywiązać się z zapisów zawartych w aneksie nr 3 z dnia 11 lipca 2017 r. 
z KFIZ dotyczących dokonywania na rachunek escrow wpłat w wymaganej wysokości. 
Ze zwiększonej kwoty zaciągniętej pożyczki w wysokości 3 400,0 tys. zł - 2 900,0 tys. 
zł zostało automatycznie przekazane na rachunek escrow, a 500,0 tys. zł 
przeznaczono na bieżącą spłatę zobowiązań Spółki”. Wiceprezes dodała, że: „okres 
wydłużenia spłaty pożyczki dostosowany jest do harmonogramu zwrotu kaucji z BOŚ 
SA, które to zwroty stanowić będą źródło spłaty zaciągniętej pożyczki”. 

Wysokość odsetek zapłaconych przez BPK do końca 2017 r. z tytułu tej pożyczki 
wyniosła 585,5 tys. zł. Do spłaty wg stanu na koniec 2017 r. pozostało 17 976,9 tys. zł.  

 [Dowód: akta kontroli str. 2589-2699, 2751-2762, 2875, 4025-4057, 10918A, 11100-11104] 
 

                                                      
182 Wg obliczeń NIK Spółka do końca trwania umowy kredytowej zapłaciłaby odsetki w łącznej wysokości ok. 
1 298,6 tys. zł (przyjęto okres naliczania odsetek od maja 2014 r. do 23 grudnia 2018 r., stawkę WIBOR 1M 
z 4 kwietnia 2014 r. w wysokości 2,61, przy założeniu, że rok ma 365 dni). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Prowadzenie przez BPK, znajdującą się w niekorzystnej sytuacji finansowej183, 
działalności pożyczkowej poprzez udzielenie 11 pożyczek w łącznej wysokości 3 436 tys. zł 
podmiotom, których profil działalności w żaden sposób nie był związany z działalnością, do 
realizacji której BPK została powołana, było niezgodne z art. 10 ustawy o gospodarce 
komunalnej, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.  

Zarząd Spółki wyjaśnił, że: „(…) udzielanie wskazanych pożyczek miało charakter jedynie 
incydentalny i nie stanowi bieżącej działalności BPK. Zarząd nie wnioskował o dokonanie 
jakichkolwiek zmian w przedmiocie działalności Spółki. Jednocześnie przepisy prawa nie 
zabraniają Spółce udzielania pożyczek, w przypadku gdy te nie zajmują się profesjonalnie 
taką działalnością i nie stanowi to ich głównego przedmiotu działalności”. Zarząd Spółki 
dodał, że „podjął decyzję o udzieleniu pożyczek po przeprowadzeniu analizy sytuacji 
finansowej Spółki. Analiza ta pozwoliła na ustalenia, iż Spółka posiada płynność finansową 
i wystarczające środki własne pozwalające na udzielenie pożyczek (…). Natomiast 
konieczność pozyskiwania finansowania zewnętrznego nie była związana z udzielonymi 
pożyczkami, a konkretnymi inwestycjami, które nie były znane w chwili udzielenia pożyczek, 
jak żądanie wspólnika o natychmiastowy zwrot dopłat”. Były Prezes BPK stwierdził, że do 
udzielenia pożyczek Zarząd BPK nakłaniali Prezydent i Wiceprezydent Miasta oraz 
ówczesny Prezes Bytomskiego Sportu. 

Zdaniem NIK biorąc pod uwagę liczbę udzielonych pożyczek, ich wartość oraz fakt, że 
podmioty je otrzymujące prowadziły działalność niezwiązaną z podstawową działalnością 
BPK, trudno uznać działalność pożyczkową Spółki za incydentalną, marginalną, czy też 
posiadającą podstawę prawną. W ocenie NIK, prowadzenie działalności pożyczkowej przez 
BPK, stanowiło naruszenie art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w związku z art. 9 ust. 
2 ustawy o samorządzie gminnym, z których wynika, że spółki komunalne nie mogą (poza 
szczególnymi przypadkami) prowadzić działalności poza sferą użyteczności publicznej.  

Ponadto udzielanie pożyczek przez Spółkę, będącą w trudnej sytuacji finansowej, która 
sama musiała posiłkować się zewnętrznymi źródłami finansowania184, w tym zaciąganiem 
zobowiązań finansowych na swoją bieżącą działalność, było zdaniem NIK działaniem 
niegospodarnym.  

[Dowód: akta kontroli str. 2691, 2972A, 10897-10898, 10720] 

2. W umowie pożyczki DZ/348/2015/K z 1 czerwca 2015 r. udzielonej FWRPN (zawartej 
przez ówczesnego Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes ds. Finansowych) niedostatecznie 
zabezpieczono interesy Spółki poprzez brak określenia oprocentowania pożyczki 
i nieustanowienie żadnych zabezpieczeń jej spłaty.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „BPK Spółka z o.o. powierzyła przygotowanie 
umowy profesjonalnemu podmiotowi, który miał obowiązek zabezpieczyć interesy Spółki”.  

Dopiero aneksem nr 3 z 5 maja 2016 r., obowiązującym od 29 kwietnia 2016 r., BPK ustaliła 
w umowie pożyczki odsetki w wys. 7% w stosunku rocznym. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Wiceprezes ds. Finansowych odsetki te były błędnie naliczane od 1 stycznia 2017 r., co 
wynikało z omyłkowego nieprzekazania aneksu regulującego te kwestie do działu 
księgowości. Dodała, że Fundacja tych odsetek nie zapłaciła i Spółka przygotowuje się do 
podjęcia działań zmierzających do sądowego wyegzekwowania wierzytelności.  

Zawarcie umowy pożyczki w jej pierwotnym brzmieniu oznaczało, że Spółka nie 
przewidywała poza spłatą kapitału i opłatą za udzielenie pożyczki (w wys. 499,98 zł) żadnej 
korzyści czy rekompensaty za zamrożenie własnych środków finansowych, a w sytuacji 
braku spłaty pożyczki Spółka nie mogła dochodzić swojej należności z zabezpieczeń spłaty. 
Za powyższy, oczywisty brak zabezpieczenia interesów BPK odpowiedzialność ponosili 
członkowie Zarządu podpisujący w imieniu Spółki ww. umowę pożyczki. 

                                                      
183 Spółka w latach 2014-2017, m.in. poniosła straty finansowe netto w wysokości odpowiednio: 8 288,3 tys. zł 
w 2014 r., 43 674,2 tys. zł w 2015 r., 17 126,7 tys. zł w 2016 r. i 10 492,9 tys. zł w 2017 r. 
184 Jak: kredyt w rachunku bieżącym z limitem 7 mln zł, kredyt obrotowy w wys. 13 mln zł, pożyczka KFIZ w wys. 
24 976,9 tys. zł udzielona przez w  2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 [Dowód: akta kontroli str. 3059-3068, 3315, 3488] 

3. W przypadku czterech pożyczek udzielonych przez BPK: Fundacji BS, BRSS, FWRPN 
i TMH, postanowienia umów pożyczek przewidywały, że ustanowienie zabezpieczeń 
nastąpi dopiero po wypłacie środków z ich tytułu, co prowadziło do niewłaściwego 
zabezpieczenia interesów Spółki. I tak:  

− w § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/523/2016/K z 16 listopada 2016 r. zawartej z Fundacją 
BS postanowiono, że zabezpieczenia (oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji oraz pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) 
zostaną ustanowione dopiero 31 stycznia 2017 r., a pożyczka została wypłacona 
31 grudnia 2016 r.; 

− w § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/522/2016/K z 21 grudnia 2016 r. zawartej z BRSS 
postanowiono, że zabezpieczenia (oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
oraz pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) zostaną 
ustanowione dopiero 31 stycznia 2017 r., a pożyczka została wypłacona 31 grudnia 
2016 r. Ponadto BPK wypłaciło Spółdzielni kolejną transzę pożyczki w wysokości 100,0 
tys. zł, pomimo że pożyczkobiorca nie wywiązał się z ww. obowiązku; 

− w § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/189/2017/K z 16 marca 2017 r. zawartej z TMH 
postanowiono, że zabezpieczenia (oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
oraz pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) zostaną 
ustanowione dopiero 31 marca 2017 r., następnie aneksem nr 1 z 24 marca 2017 r. 
zmieniono termin na 31 maja 2017 r., a pożyczka została wypłacona 16 marca 2017 r.; 

− w § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/190/2017/K z 16 marca 2017 r. zawartej z FWRPN 
postanowiono, że zabezpieczenia (oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 
oraz pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) zostaną 
ustanowione dopiero 31 marca 2017 r., następnie aneksem z 24 marca 2017 r. 
zmieniono termin na 31 maja 2017 r., a pożyczka została wypłacona 16 marca 2017 r. 

Środki ww. pożyczek zostały wypłacone pożyczkobiorcom, a pożyczkobiorcy nie wywiązali 
się z obowiązku ustanowienia zabezpieczeń (pełnomocnictwa do głównego rachunku 
bankowego pożyczkobiorcy), skutkiem czego umowy pożyczek zostały wypowiedziane185. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że decyzje w sprawie terminów ustanowienia 
zabezpieczeń były związane z możliwościami organizacyjnymi pożyczkobiorców oraz 
dopełnieniem formalności w Banku, który także miał swoje procedury i które należało 
spełnić przed udzieleniem pełnomocnictwa.  

Należy podkreślić, że zabezpieczenia w formie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji i pełnomocnictwa do rachunku bankowego, w przypadku pożyczkobiorców w złej 
sytuacji finansowej (o niskiej płynności) dają niskie prawdopodobieństwo odzyskania 
należnej kwoty.  

W odniesieniu do BRSS Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „druga transza pożyczki 
(…) została wypłacona po otrzymaniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji”. 

Należy zauważyć, że pożyczkobiorca dopiero po terminie wynikającym z umowy, tj. 8 lutego 
2017 r. ustanowił zabezpieczenie w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji oraz nie wypełnił wymogu ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku 
bankowego. 

[Dowód: akta kontroli str. 2972,2982-2983, 3088-3093, 3119a, 3125, 3134-3136, 3139, 
3156, 3159-3160, 3315-3316, 3365-3367] 

4. W przypadku czterech pożyczek udzielonych przez BPK: Fundacji BS, BRSS, FWRPN 
i TMH Spółka nie zweryfikowała we właściwym czasie postanowień umów pożyczek, 
dotyczących ustanowienia ich zabezpieczeń i z opóźnieniem rozwiązała ww. umowy.  

                                                      
185 Umowa pożyczki DP/523/2016/K z 16 listopada 2016 r. i umowa pożyczki DP/522/2016/K z 21 grudnia 2016 r. 
zostały wypowiedziane 14 sierpnia 2017 r., a umowa pożyczki DP/189/2017/K z 16 marca 2017 r. i umowa pożyczki 
DP/190/2017/K z 16 marca 2017 r. zostały wypowiedziane 21 sierpnia 2017 r. 
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Zgodnie z § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/523/2016/K z 16 listopada 2016 r. zawartej 
z Fundacją BS i umowy pożyczki DP/522/2016/K z 21 grudnia 2016 r. zawartej z BRSS 
zabezpieczenia (pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) miały 
zostać ustanowione do 31 stycznia 2017 r. i z dniem 1 lutego 2017 r. pożyczki stały się 
wymagalne, jednakże pożyczkobiorcy nie wywiązali się z tego obowiązku, a umowy 
pożyczek zostały wypowiedziane dopiero 14 sierpnia 2017 r., tj. po 195 dniach. Zgodnie 
z § 3 ust. 2 umowy pożyczki DP/189/2017/K z 16 marca 2017 r. zawartej z TMH i umowy 
pożyczki DP/190/2017/K z 16 marca 2017 r. zawartej z FWRPN zabezpieczenia 
(pełnomocnictwo do głównego rachunku bankowego pożyczkobiorcy) miały zostać 
ustanowione do 31 maja 2017 r., jednakże pożyczkobiorcy nie wywiązali się z tego 
obowiązku i z dniem 1 czerwca 2017 r. pożyczki stały się wymagalne, a umowy pożyczek 
zostały wypowiedziane dopiero 21 sierpnia 2017 r., tj. po 82 dniach. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „początkowo istniała wątpliwość czy umowa 
uległa rozwiązaniu eo ipso186, czy też należy ją wypowiadać, bądź o takim stanie rzeczy 
tylko poinformować Pożyczkobiorców. Kolejno powstał spór czy upoważnienie do rachunku 
bankowego może ustanowić sam pożyczkobiorca bez wskazania osoby uprawnionej przez 
pożyczkodawcę. Dopiero po dodatkowych analizach Spółka uznała, że ciężar ustanowienia 
zabezpieczeń obciąża pożyczkobiorcę (…)”. 

Zdaniem NIK ww. umowy pożyczek z chwilą nieustanowienia wymaganych zabezpieczeń 
powinny natychmiast zostać wypowiedziane, zgodnie z § 3 ust. 3 tych umów, który stanowi, 
iż brak ustanowienia zabezpieczeń będzie skutkował natychmiastowym rozwiązaniem 
umów wraz z obowiązkiem natychmiastowego zwrotu udzielonych pożyczek wraz 
z odsetkami. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3088-3093, 3119a, 3125, 3135, 3139, 3156, 3159-3160, 
3315-3316, 7053-7056] 

5. Nie sporządzono aneksów do umów pożyczek nr 1/2013 z 18 kwietnia 2013 r. i nr 2/2013 
z 17 czerwca 2013 r. zawartych przez BPK z TS Polonia, uwzględniających jako 
zabezpieczenia tych umów oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez poręczyciela 
KS Polonia.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „Spółka otrzymała od pożyczkobiorcy akt 
notarialny dotyczący dobrowolnego poddania się egzekucji. Po otrzymaniu dokumentu nie 
przygotowywano aneksu do umowy. Z treści otrzymanego dokumentu wynikało, jaką 
umowę zabezpiecza (…)”. 

Zdaniem NIK niesporządzanie aneksów do ww. umów pożyczek było działaniem 
nierzetelnym, gdyż treść umów nie odzwierciedlała wszystkich zabezpieczeń pożyczek. 

[Dowód: akta kontroli str. 3171-3199, 3316] 

6. Spółka udzieliła pożyczki czterem podmiotom, o których Zarząd BPK posiadał wiedzę, że 
znajdują się one w złej sytuacji finansowej - istotnie zwiększającej ryzyko braku możliwości 
ich zwrotu lub ich terminowego zwrotu, co było działaniem niegospodarnym. Skutkiem 
udzielenia pożyczek mało wiarygodnym podmiotom, do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych NIK pożyczki te w większości nie zostały spłacone187. I tak m.in: 

− Spółka udzieliła 12 czerwca 2014 r. pożyczki TS Polonia w wys. 1 300,0 tys. zł pomimo, 
że 31 marca 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie z Urzędu Skarbowego o zajęciu 
prawa majątkowego na łączną kwotę 331 565,15 zł; 

− BPK udzieliła 16 marca 2017 r na podstawie umowy DP/190/2017/K kolejnej pożyczki 
FWRPN w wysokości 100,0 tys. zł, pomimo, że 11 lipca 2016 r. i 10 października 2016 r. 
do Spółki wpłynęły zawiadomienia z Urzędu Skarbowego o zajęciu innej wierzytelności 
pieniężnej na łączną kwotę 63 500,49 zł. Ponadto ww. pożyczka została udzielona 
pomimo trudności w wyegzekwowaniu spłaty pierwszej pożyczki w wys. 250,0 tys. zł 

                                                      
186 Uległa rozwiązaniu „sama z siebie”. 
187 Pożyczki udzielone w latach 2013-2017 na łączną kwotę 3 436,0 tys. zł, zostały spłacone jedynie w ok. 20%, 
a pozostała część niemal w całości stanowiła należności wymagalne BPK. Na dzień zakończenia kontroli 
(29 czerwca 2018 r.) do spłaty pozostawały pożyczki (bez odsetek) w wys. 2 745,8 tys. zł, z czego 2 150,8 tys. zł 
stanowiły należności wymagalne.  
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(umowa DZ/348/2015/K z 1 czerwca 2015 r.). Dodatkowo terminy spłaty pierwszej 
pożyczki były trzykrotnie przesuwane188, a ostatecznie Fundacja spłaciła jedynie 105,0 
tys. zł (3 lipca 2015 r. 100,0 tys. zł i 6 maja 2016 r. 5,0 tys. zł). Spółka kierowała do 
Fundacji wezwania do zapłaty (1 lipca 2016 r. i 18 lipca 2016 r.), które były 
nieskuteczne. Ostatecznie pozostała kwota 145,0 tys. zł została skompensowana 
z tytułu zawarcia umowy sponsoringowej z Fundacją z 30 stycznia 2017 r.; 

− Spółka udzieliła 16 marca 2017 r. pożyczki TMH w wys. 245,0 tys. zł, pomimo że 
w okresie od 13 sierpnia 2015 r. do 26 stycznia 2017 r. do Spółki wpłynęły 
zawiadomienia z Urzędu Skarbowego o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej na łączną 
kwotę 337 398,58 zł, a 9 września 2016 r. zawiadomienie o zajęciu wierzytelności przez 
komornika sądowego w łącznej wysokości 24 028,02 zł; 

− Spółka wyraziła zgodę na przystąpienie KS Polonia do długu TS Polonia w wys. 1 300,0 
tys. zł na podstawie porozumienia trójstronnego z 28 kwietnia 2015 r. Ponadto na 
podstawie porozumienia z 15 stycznia 2016 r. BPK udzieliło KS Polonia dodatkowej 
pożyczki w wys. 200 975,90 zł, pomimo, że do Spółki regularnie od 2011 r. wpływały 
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez komorników i Urząd Skarbowy (od 
października 2011 r. do kwietnia 2015 r. na łączną kwotę 2 759 171,81 zł, z czego 
1 034 773,05 zł zostało uchylone, a od maja 2015 r. do stycznia 2016 r. na łączną kwotę 
537 211,43 zł). Dodatkowo w treści porozumienia KS Polonia oświadczyło, że posiada 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego w wys. 288 091,97 zł oraz 
przejęte od TS Polonia zobowiązania wobec Gminy Bytom w wys. 330 915,00 zł.  

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „podmiot pod nazwą KS Polonia przejął od TS 
Polonia licencję na grę w ramach profesjonalnej ligi piłki nożnej, a także do Zarządu Spółki 
dotarła informacja, że dotychczas prowadzące działalność sportową TS Polonia ma zostać 
zlikwidowane. Naturalną konsekwencją dokonanej przez Zarząd analizy opłacalności 
przejęcia długu było to, żeby dług ten trafił do podmiotu, który - z uwagi na wyżej 
wspomniane przejęcie licencji na grę - miał uzyskiwać przychody”. Wiceprezes ds. 
Finansowych stwierdziła, że dodatkowa „pożyczka była udzielona, ponieważ było 
zagrożenie utraty licencji przez Polonię, a jej brak uniemożliwiłby zwrot jakichkolwiek kwot. 
Klub bowiem bez licencji nie generuje żadnych przychodów”. 

W ocenie NIK udzielenie kolejnej pożyczki skutkowało ryzykiem niespłacenia większej 
kwoty długu (do czego ostatecznie doszło) i w związku z tym działanie to nie miało 
ekonomicznego uzasadnienia. 

W odniesieniu do FWRPN i TS Polonia Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że 
przejściowe problemy z płatnościami pożyczkobiorców spowodowane były nieregularnym 
strumieniem przychodów, co wynikało z charakteru prowadzonej działalności. Co do TMH 
Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że Zarząd Spółki ocenił, iż sytuacja finansowa 
Towarzystwa poprawi się w stopniu umożliwiającym spłatę pożyczki, z uwagi na fakt iż, 
drużyna mężczyzn znalazła się wśród czterech najlepszych zespołów w Polsce. A to 
wiązało się z pozyskaniem tytularnego sponsora, wyższymi wpływami z marketingu 
i sprzedaży praw medialnych. 

Zdaniem NIK posiadana przez Zarząd BPK wiedza o problemach finansowych ww. 
podmiotów powinna skutkować odmową udzielenia im pożyczek, w szczególności 
uwzględniając, że działalność ta (jak wspomniano) naruszała postanowienia ustaw 
o gospodarce komunalnej oraz o samorządzie gminnym189, a sama BPK także była 
w trudnej sytuacji finansowej, przez co ich udzielenie mogło tę sytuację jedynie pogłębić. 

                                                      
188 Pierwotnie spłata miała nastąpić w dwóch ratach po 125 tys. zł płatnych do końca czerwca 2015 r. i do końca 
2015 r. Aneksem DZ/DR/471/79/2015 z 30 czerwca 2015 r. zmieniono wysokości i terminy spłaty pożyczki 
(pierwsza rata 100,0 tys. zł płatna do 6 lipca 2015 r., a druga rata 150,0 tys. zł płatna do 31 grudnia 2015 r.). Dnia 3 
lipca 2015 r. FWRPN spłaciła pierwszą ratę pożyczki w wys. 100,0 tys. zł. Aneksem nr 2 z 31 grudnia 2015 r. 
przesunięto datę spłaty drugiej raty pożyczki na 29 kwietnia 2016 r. Aneksem nr 3 z 5 maja 2016 r. wprowadzono 
nowy harmonogram spłaty pożyczki, tj. do 15 maja 2016 r. 10,0 tys. zł, a następnie 14 rat w wys. 10,0 tys. zł każda, 
płatnych miesięcznie aż do lipca 2017 r. 
189 Z których wynika, że spółki komunalne nie mogą (poza szczególnymi przypadkami) prowadzić działalności poza 
sferą użyteczności publicznej. 
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[Dowód: akta kontroli str. 2983, 3059-3117, 3231-3233, 3317, 6654-6713, 7053-
7056, 7096-7106, 7131-7136, 7165-7226, 7276-7282, 7053-7056] 

7. Zarząd Spółki nie wystąpił do RN o zgodę na udzielenie 15 stycznia 2016 r. dodatkowej 
pożyczki KS Polonia w wys. 200 975,90 zł, co stanowiło naruszenie § 9 pkt 18 Regulaminu 
Zarządu, zgodnie z którym Zarząd kieruje do RN wniosek dotyczący zawierania, zmiany 
i rozwiązywania umów oraz zaciągania i wykonywania zobowiązań w imieniu Spółki powyżej 
kwoty 250,0 tys. zł. 

Wiceprezes ds. Finansowych wyjaśniła, że „Rada Nadzorcza nie posiada kompetencji do 
wyrażania zgody na powyższe”. 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień, ponieważ z dniem 28 kwietnia 2015 r. na 
podstawie porozumienia trójstronnego do długu TS Polonia w kwocie 1 300,0 tys. zł 
przystąpił KS Polonia, a zatem zobowiązania tego podmiotu wobec BPK przekraczały kwotę 
250,0 tys. zł, przez co zgoda RN była wymagana, zgodnie z § 15 ust.11 aktu 
założycielskiego BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 422, 689, 3508] 

8. Spółka nie zweryfikowała czy KS Polonia dokonał zabezpieczenia dodatkowej pożyczki 
udzielonej na podstawie porozumienia z 15 stycznia 2016 r. w wys. 200 975,90 zł stosownie 
do § 5 ust. 2 tego porozumienia, zgodnie z którym do 29 lutego 2016 r. KS Polonia miał 
przekazać protokolarnie do depozytu BPK dokumenty akcji, będące przedmiotem zastawu 
i stanowiące zabezpieczenie ww. pożyczki190.  

Wiceprezes ds. Finansowych potwierdziła, że akcje nie zostały przekazane do depozytu 
przez KS Polonia. W związku z powyższym, w ocenie NIK, zgodnie z § 5 ust. 3 ww. 
porozumienia, powinno ono ulec rozwiązaniu, a kwoty pożyczek winny stać się natychmiast 
wymagalne.  

[Dowód: akta kontroli str. 3231-3233, 3317] 

9. W sprawozdaniu finansowym BPK na 31 grudnia 2013 r. niewłaściwie wykazano wartość 
odsetek od pożyczek udzielonych TS Polonia, wskutek błędnego przyjęcia dla niektórych 
okresów wartości odsetek ustawowych zamiast umownych. I tak: 

− z tytułu umowy pożyczki nr 1/2013 wykazano odsetki w wys. odsetek ustawowych (13%) 
w kwocie 23 706,30 zł, zamiast w wys. odsetek umownych (6%) w kwocie 10 703,33 zł, 
tj. zawyżono odsetki o 13 002,97 zł, ponieważ termin spłaty pożyczki nie minął 
i przypadał dopiero na 20 kwietnia 2014 r.; 

− z tytułu umowy pożyczki nr 2/2013 wykazano odsetki w wys. odsetek ustawowych (13%) 
w kwocie 10 471,23 zł, które zostały zawyżone o 3 887,33 zł, gdyż termin spłaty tej 
pożyczki minął 31 października 2013 r. i odsetki ustawowe powinny zostać naliczone 
dopiero od 1 listopada 2013 r. w kwocie 3 258,90 zł, a za okres wcześniejszy w wys. 6% 
zgodnie z umową w kwocie 3 325,00 zł. Łącznie zatem odsetki w sprawozdaniu 
finansowym powinny wynieść 6 583,90 zł. 

Główna Księgowa wyjaśniła, że Biegły Rewident zalecił do wyceny bilansowej naliczanie 
odsetek ustawowych w wysokości 13% w stosunku rocznym. 

Zdaniem NIK, jedynie w przypadku umowy pożyczki nr 2/2013 odsetki mogły zostać 
naliczone w wys. 13% w stosunku rocznym - lecz dopiero od umownego terminu spłaty, 
który nie został dotrzymany. W pozostałych przypadkach odsetki powinny zostać naliczone 
i wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z zapisami umów pożyczkowych.  

[Dowód: akta kontroli str. 3171-3190, 3505] 

10. W sprawozdaniach finansowych BPK na 31 grudnia 2014 r. i 2015 r. nieprawidłowo 
wykazano odsetki, przyjmując sposób ich obliczania niezgodny z postanowieniami umów 
pożyczek, tj. przyjmując, że rok ma 365 dni, podczas gdy w umowach przyjęto zasadę 
360 dni w każdym roku i 30 dni w każdym miesiącu. I tak: 

                                                      
190 Dodatkowym zabezpieczeniem pożyczki był zastaw rejestrowy na akcjach KS Polonia przewłaszczonych na 
rzecz KS Polonia przez TS Polonia porozumieniem z dnia 1 lipca 2015 r. 
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− sprawozdanie za 2014 r. - od pożyczki nr 1/2014 udzielonej TS Polonia naliczono 
odsetki w wys. 50 361,64 zł, a od pożyczki nr 1/2014 wraz z aneksem udzielonej BS 
odsetki w wys. 5 302,50 zł, podczas gdy zgodnie z postanowieniami odpowiednio: § 3 
ust. 2 i § 4 tych umów, odsetki powinny wynieść odpowiednio: 50 050,00 zł (tj. o 311,64 
zł mniej) i 5 255,83 zł (tj. 46,67 zł mniej);  

− sprawozdanie za 2015 r. - od pożyczki nr 1/2014 wraz z aneksem udzielonej BS 
naliczono odsetki w wys. 17 404,11 zł, a od pożyczki nr 2/2014 udzielonej BS odsetki 
w wys. 9 458,63 zł oraz od pożyczki nr 1/2014 udzielonej TS Polonia odsetki w wys. 
90 501,37 zł, podczas gdy zgodnie z postanowieniami odpowiednio: w § 4 i § 3 ust. 2 
tych umów, odsetki powinny wynieść odpowiednio: 17 500,00 zł (tj. o 95,89 zł więcej), 
9 415,00 zł (tj. o 43,63 zł więcej) i 91 000,00 zł (tj. o 498,63 zł więcej).  

Główna Księgowa wyjaśniła, że „do wyceny bilansowej udzielonych pożyczek przyjęto 
zgodnie z art. 114 Kodeksu Cywilnego, iż rok ma 365 dni (…), a nie tak jak określono 
w umowach 360 dni”. 

[Dowód: akta kontroli str. 3005-3006, 3014, 3204, 3505, 10926-10927] 

Zdaniem NIK, BPK obowiązywały zapisy zawartych umów, a jedynie w sytuacji ich braku 
Spółka mogła, zgodnie z art. 110 k.c., się odwoływać do przepisów ogólnie obowiązujących. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność pożyczkową Spółki, którą 
prowadziła wbrew własnym interesom na cele, które nie były związane z przedmiotem jej 
działalności. Spółka udzieliła 11 pożyczek w łącznej wysokości 3 436,0 tys. zł podmiotom, 
których profil działalności w żaden sposób nie był związany z działalnością, do realizacji 
której BPK została powołana. Ich udzielenie, zdaniem NIK, nie miało podstaw w przepisach 
ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.   

Skutkiem udzielenia pożyczek mało wiarygodnym podmiotom (czego pełną świadomość 
posiadał Zarząd BPK), do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK pożyczki te 
w większości nie zostały spłacone. Jednocześnie powyższe pożyczki BPK udzielała, sama 
będąc w trudnej sytuacji finansowej, co zdaniem NIK było działaniem niegospodarnym. 

Spółka BPK dokonywała wypłat środków pożyczek bez właściwego zabezpieczenia 
własnych interesów, w tym m.in. poprzez dopuszczenie ustanawiania nieskutecznych 
zabezpieczeń ich spłaty dopiero po przekazaniu środków pożyczek pożyczkobiorcom. 
Ponadto Spółka nierzetelnie weryfikowała ustanawianie ww. zabezpieczeń, niejednokrotnie 
reagując na ich brak z kilkumiesięczną zwłoką.  

Spółka na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych nierzetelnie naliczała wartość 
odsetek od udzielonych pożyczek (zawyżając lub zaniżając je), co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w błędnych kwotach ujętych w sprawozdaniach za lata 2013-2015. 

5. Działalność BPK niezwiązana bezpośrednio z podstawową działalnością 
Spółki 

5.1. Wydatki na reklamę i reprezentację, w tym sponsoring oraz zakup usług 
medialnych 

5.1.1. W latach 2012-2017 poniesione przez BPK koszty reklamy i reprezentacji, wg 
ewidencji finansowo-księgowej, wyniosły łącznie 6 261 465,94 zł191, w tym 94,25% 
(5 901 463,04 zł) stanowiły koszty reklamy publicznej, obejmujące koszty działalności 
sponsoringowej i reklamy medialnej (tj. bez kosztów reprezentacji). 

W latach 2013-2016 następował w BPK stały wzrost kosztów reklamy publicznej, które: 
− w 2013 r. wzrosły o 41,5% w porównaniu do 2012 r. (z 115 668 zł do 163 622,37 zł), 
− w 2014 r. wzrosły o 483% w porównaniu do 2013 r. (do kwoty 954 408, 20 zł),  
− w 2015 r. wzrosły o 99,8 % w porównaniu do 2014 r. (do kwoty 1 906 723,77 zł),  

                                                      
191 2012 r. – 128 908,57 zł, 2013 r. – 204 283,53 zł, 2014 r. – 1 028 168,92 zł, 2015 r. – 2 031 742,29 zł, 2016 r. – 2 
129 000,77 zł, 2017 r.- 739 361,86 zł (przed zamknięciem roku). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w 2016 r. wzrosły o 8,3 % w porównaniu do 2015 r. (do kwoty 2 064 280,20 zł),  
tj. nastąpił ok. 18-krotny wzrost w porównaniu do 2012 r., 

− w 2017 r. nastąpił spadek do kwoty 696 760,50 zł, tj. do kwoty 6 razy wyższej 
w porównaniu do 2012 r. 

Zakładane w Planach Techniczno-Ekonomicznych192 BPK koszty reklamy i reprezentacji 
w latach 2012-2013 wykonano odpowiednio w 74,4% oraz 94%, natomiast w 2014 r. 
przekroczono planowane koszty o 44,9% (plan 700 tys. zł, wykonanie 1 014,4 tys. zł, 
a w 2015 r. o 115% (plan 945 tys. zł, wykonanie 2 031,7 tys. zł). W 2016 r. zaplanowano 
1 958 tys. zł, a zrealizowano 2 129,0 tys. zł, w 2017 r. zaplanowano 1 360,0 tys. zł, 
a zrealizowano 739,4 tys. zł. 

Rada Nadzorcza BPK zatwierdzała PTE (zgodnie z § 15 ust. 8 Aktu założycielskiego BPK) 
na kolejne lata oraz zapoznawała się z ich realizacją. Zarząd BPK przedstawiał wykonanie 
PTE w 2013 r. na 7 z 10 posiedzeń Rady Nadzorczej, w 2014 r. – na 9 z 15 posiedzeń, 
w 2015 r. – na 8 z  13 posiedzeń, w 2016 r. – na 4 z 11 posiedzeń. Koszty reklamy 
i promocji były prezentowane w PTE w odrębnej pozycji, co umożliwiało śledzenie ich 
tendencji wzrostowych w latach 2014-2016 zarówno w kontekście kwot planowanych  
jak i wykonanych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 6551-6588, 6610, 10996-10998]  

Zarząd BPK wyjaśniając przyczyny znacznego wzrostu nakładów na reklamę publiczną, 
w tym na działalność sponsoringową przy jednoczesnym uzyskiwaniu przez Spółkę 
ujemnego wyniku finansowego i tendencji spadkowej przychodów z działalności 
podstawowej, podał: „Wydatki poczynione na reklamę publiczną i reprezentację stanowiły 
w przeważającej części umowy sponsoringowe, które to zawierane były w ramach działań 
opartych na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. (…) Przedsiębiorstwo 
prowadząc działania sponsoringowe najczęściej kierowało się lokalnym charakterem 
wspieranych przedsięwzięć oraz szeroko rozumianym interesem społecznym, a także 
lokalną integracją mieszkańców Bytomia. Wsparcie udzielane było z myślą o propagowaniu 
tychże inicjatyw wśród lokalnej społeczności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 
Z uwagi na zmienność uwarunkowań lokalnych wzrastały koszty wsparcia pojedynczych 
inicjatyw, co skutkowało zwiększeniem wydatków na koszty reklamy i reprezentacji w ogóle. 
(…) Spółka podjęła już działania mające na celu usystematyzowanie wydatków związanych 
z działaniami na zewnątrz, w postaci przyjęcia strategii CSR. Strategia Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu została już wprowadzona w życie Zarządzeniem wewnętrznym 
nr 31/2017 Prezesa Zarządu BPK z dnia 4 sierpnia 2017 r. (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7315-7318]   

Według zestawień sporządzonych przez Spółkę w trakcie kontroli NIK193, w latach 2012-
2017 koszty działalności sponsoringowej w BPK wyniosły 5 061 772,34 zł, z tego 
5 049 217,34 zł poniesiono na podstawie podpisanych w tym okresie 90 umów oraz 12 555 
zł poza umowami. Spółka BPK w ww. latach zawarła 62 umowy sponsorskie z podmiotami 
sektora sportowego, na podstawie których poniesiono koszty w kwocie 4 751 952,30 zł. 

Według zestawień sporządzonych przez Spółkę, koszty z tytułu zakupu w tym samym 
okresie usług reklamy medialnej wyniosły 668 332,44 zł, z tego 632 667,44 zł na podstawie 
31 podpisanych umów oraz 35 665 zł poza umowami. 

[Dowód: akta kontroli str. 6546-6550, 7563] 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2016 r. po przedstawieniu przez Zarząd 
BPK informacji, że wydatki na reklamę do 18 marca 2016 r. wyniosły 780 386,30 zł netto, 
Prezydent Miasta zapewnił, że od kolejnego roku każda spółka gminna zostanie 
zobligowana do wspierania działań związanych wyłącznie ze swoją działalnością statutową, 
a Gmina będzie sponsorowała pozostałe inicjatywy społeczne z wypracowanych zysków 
spółek gminnych. Do zakończenia niniejszej kontroli Miasto nie wprowadziło żadnych 
pisemnych wytycznych czy ograniczeń w tego rodzaju działalności.  

                                                      
192 Zwanych dalej „PTE”. 
193 Bez uwzględnienia ujętej w tych zestawieniach umowy nr DZ/DR/666/103/2015 z 7 grudnia 2015 r. dot. nauki 
jazdy na łyżwach i korzystania z lodowiska przez pracowników BPK.  
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Po ww. posiedzeniu Rady Nadzorczej, BPK zawarła do końca 2016 r. 13 kolejnych umów 
sponsorskich194, których koszty wyniosły 819 520,03 zł netto, przy czym koszty reklamy 
publicznej w 2016 r. wyniosły w BPK łącznie 2 064 280,20 zł netto, w tym na podstawie 
22 umów sponsorskich zawartych w 2016 r. - 1 989 398,04 zł netto. Jednocześnie za 
2016 r. BPK poniosła stratę finansową netto w wys. ponad 17,1 mln zł.  

[Dowód: akta kontroli str. 6595, 6714]   

Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o ograniczeniu 
kosztów związanych ze sponsoringiem, darowiznami oraz pożyczkami udzielanymi 
podmiotom zewnętrznym z uwagi na podpisanie w okresie od 25 stycznia 2016 r. umów 
reklamowych z podmiotami zewnętrznymi na kwotę 812 000 zł i trudną sytuację finansową 
BPK. Tymczasem po ww. posiedzeniu do końca 2016 r.: 

− zawarto jeszcze 9 umów sponsorskich, których koszty wyniosły 704 520,03 zł netto,  
− podjęto decyzję o przekazaniu 36 darowizn na kwotę 143 549 zł, tj. więcej niż w całym 

2015 r. gdy udzielono 24 darowizn na kwotę 73 500 zł, 
− udzielono dwóch pożyczek na łączną kwotę 500 000 zł195.  

[Dowód: akta kontroli str. 10962-10964] 

W BPK w latach 2012-2016 nie obowiązywały pisemne regulacje dotyczące aktywności 
Spółki w sferze sponsoringowej, a podjęte dopiero w 2017 r. działania, w ramach których 
wprowadzono ogólne założenia w tym zakresie, przedstawiono w dalszej części wystąpienia 
pokontrolnego.  

W sprawie stosowanej praktyki dot. działalności sponsorskiej Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowy 
reklamowe, sponsorskie, (…) zawierane były na podstawie wniosku skierowanego do Spółki 
przez podmiot zainteresowany. Po podjęciu przez Zarząd BPK decyzji o zawarciu umowy, 
Dział DR przygotowywał projekt umowy uwzględniający opinię kancelarii prawnej, 
wskazówki Zarządu Spółki oraz uwagi podmiotu, z którym umowa była zawierana 
i przedkładał ją Zarządowi BPK do akceptacji. Zgodnie z umową Spółki w przypadku umów 
o charakterze sponsoringowym, reklamowym, promocyjnym, których wartość przekraczała 
250 tys. zł brutto (…), zgodę na ich zawarcie wyrażała także Rada Nadzorcza BPK. (…) 
Umowy zlecenia usług medialnych (…) zawierane były na podstawie Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Sp. z o.o., jeżeli pojawiły się bieżące 
potrzeby Spółki w tym zakresie”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 6608-6609]  

5.1.2. Analizą objęto dokumentację 28 umów sponsorskich, zawartych z 6 wybranymi nw. 
podmiotami o największym udziale w kosztach promocji i reklamy BPK w latach 2012-2017, 
na których realizację poniesiono wydatki w łącznej wys. 4 668 149,97 zł brutto 
(3 823 292,30 zł netto).  

Wynagrodzenia z tytułu realizacji 12 ww. umów wynosiły od 12 300 zł do 100 000 zł brutto, 
5 umów - od 112 000 zł do 213 500 zł brutto, 9 umów - od 240 000 zł do 250 000 zł 
brutto196, a dwóch umów - powyżej 250 000 zł. Zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy Spółki, 
zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 250 000 zł brutto wymagało zgody RN BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6747]   

Analizowane umowy sponsorskie zawarto z następującymi podmiotami: 

                                                      
194 Umowy o nr-ach: DP/DR/155/21/2016/K z 4 kwietnia 2016 r., DP/DR/158/2016/K z 14 kwietnia 2016 r., 
DP/DR/176/25/2016/K z 20 kwietnia 2016 r., DP/DR/177/24/2016/K z 14 kwietnia 2016 r., DP/DR/250/37/2016/K z 
31 maja 2016 r., DP/DR/285/47/2016/K z 5 lipca 2016 r., DP/DR/341/58/2016/K z 16 sierpnia 2016 r., 
DP/DR/354/62/2016/K z 12 sierpnia 2016 r., DP/DR/376/64/2016/K z 1 września 2016 r., DP/DR/381/66/2016/K z 
18 września 2016 r., DP/DR/431/81/2016/K z 24 października 2016 r., DP/DR/402/72/2016/K z 7 października 2016 
r., DP/DR/483/86/2016/K z 23 listopada 2016 r. 
195 Pożyczka 250 000 zł dla Fundacji Bytomski Sport (umowa nr DP/523/2016/K 16 listopada 2016 r.) i dla 
Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej 250 000 zł (umowa nr DP/522/2016/K z 22 grudnia 2016 r.).  
196 Umowy o n-rach: DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r. - 246 000 zł brutto, DZ/DR/190/45/2015/K z 22 
kwietnia 2015 r. - 250.000 zł brutto, DZ/DR/474/80/2015/K z 28 sierpnia 2015 r. - 250 000 zł brutto, 
DZ/DR/53/7/2016/K z 15 stycznia 2016 r. - 250 000 zł brutto, DZ/DR/55/8/2016/K z 15 stycznia 2016 r. - 240 000 zł 
brutto, DP/DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r. - 250 000 zł brutto, DP/DR/103/15/2016/K z 29 lutego 2016 r. - 
250 000 zł brutto, DP/DR/28/2017/K z 5 stycznia 2017 r. - 248 000 zł brutto, DP/DR/152/14/2017/K z 20 lutego 2017 
r. - 250 000 zł brutto. 
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1) Bytomski Sport – trzy zawarte i zrealizowane umowy (łączne wydatki 530 000 zł brutto, 
430 894,31 zł netto), w tym: 

(a) nr DZ/DR/34/8/2015/K z 23 stycznia 2015 r. zawarta na okres od 1 stycznia do 
30 czerwca 2015 r., której przedmiotem było świadczenie przez BS usług reklamowych 
na rzecz BPK (uchwała nr 14/01/2015 z 20 stycznia 2015 r. Zarządu Spółki), 
polegających na: 
− umieszczeniu reklamy BPK na terenie stadionu w uzgodnionych miejscach, 
− umieszczeniu reklamy BPK na stronie internetowej BS, 
− umieszczenie informacji o sponsorze w publikacjach prasowych promujących organizowane 

przez BS imprezy sportowe, 
− umożliwienie wykorzystania logo i nazwy BS w materiałach BPK, 
− promocja BPK podczas imprez innych niż sportowe organizowanych przez BS, 
− zamieszczenie reklamy dźwiękowej w czasie imprez sportowych organizowanych na 

stadionie piłkarskim, 
− umieszczenie logo BPK na zaproszeniach i komunikatach przygotowanych dla mediów 

i gości oraz na plakatach promujących imprezy zorganizowane przez BS, 
− możliwość organizowania imprez sportowych dedykowanych BPK. 

Realizację umowy udokumentowano wydrukami: 
− fotografii zawodników w trakcie meczów z zamieszczonym logo BPK na koszulkach, ścianki 

sponsorskiej z logo BPK, stadionu (nazwa i logo BPK zamieszczone wokół murawy) – bez 
podania na nich informacji o dacie ich wykonania oraz wydruk fotografii kalendarza Polonii 
Bytom na 2015 r. z zamieszczonym logo BPK, 

− zrzutów ekranu stron internetowych (w jednym przypadku widoczna data 29.11.2015, 
w drugim przypadku – widoczne logo BPK na stronie bytomskisport.pl  - brak daty). 

Kwota zapłaconego przez BPK wynagrodzenia wyniosła 184 500 zł brutto (150 000 zł 
netto) i była zgodna z zawartą umową. 

(b) nr DZ/347/2015/K z 8 czerwca 2015 r., zawarta na okres do oficjalnego zakończenia 
rozgrywek Bytomskiej Samorządowej Ligii Piłkarskiej197.  

W uchwale nr 2/06/2015 z 3 czerwca 2015 r. Zarządu BPK ws. jej zawarcia zapisano: 
„Strony umowy wspólnie podjęły decyzję o powołaniu do życia BSLP, w której wezmą 
udział bytomskie spółki samorządowe oraz jednostki budżetowe, a jej celem 
nadrzędnym będzie integracja bytomskiego środowiska samorządowego. BS Sp. z o.o. 
podjął działania zmierzające do utworzenia przez BS Sp. z o.o. BSLP oraz posiada 
obiekty niezbędne do prowadzenia amatorskich rozgrywek piłkarskich”. 

Przedmiotem ww. umowy było wsparcie przez BPK utworzenia BSLP przez BS, 
a w zamian BS zobowiązało się do: 

− przyznanie BPK tytułu oficjalnego partnera BSLP,  
− umieszczenie logo BPK w centralnym miejscu koszulek zespołów występujących w BSLP, 
− umieszczenie reklamy BPK na terenie rozgrywek w ramach BSLP, 
− umieszczenie logo BPK we wszelkich publikacjach prasowych oraz materiałach promujących 

funkcjonowanie BSLP wraz z informacją o tytule jej oficjalnego partnera, 
− umożliwienie BPK wykorzystania informacji o tytule oficjalnego partnera BSLP we własnych 

materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Realizację umowy udokumentowano wydrukami fotografii zawodników w koszulkach 
z logo BPK oraz banerów BPK wokół murawy boiska. 

Ponadto przedłożono druk zgłoszeniowy do Samorządowej Ligii Piłkarskiej (wraz z listą 
uczestników), w którym zgłoszonych było 12 zawodników zespołu BPK. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie wyniosło 95.500 zł brutto (77 642,28 zł netto) 
i było zgodne z ww. umową. 

(c) nr DP/DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r. zawarta na okres od 1 marca 2016 r. do 
31 sierpnia 2016 r., której przedmiotem było przeprowadzenie przez BS działań 
reklamowych i promocyjnych na rzecz BPK na terenie stadionu sportowego, w związku 

                                                      
197 Zwanej dalej „BSLP”. 
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z organizacją wydarzeń sportowych związanych z pierwszą drużyną piłkarską 
KS Polonia. 

W uzasadnieniu uchwały nr 38/02/2016 Zarządu BPK z 29 lutego 2016 r. ws. zawarcia 
tej umowy zapisano: „W związku z rozpoczynającymi się rozgrywkami II ligii piłki nożnej 
BS zwrócił się do BPK z ofertą reklamy na stadionie (…) przy ul. Olimpijskiej. (…) 
promocja Gminy Bytom na obiekcie jest dobrym sposobem dotarcia do szerokiej grupy 
odbiorców, gdyż każdy z meczów jest transmitowany w telewizji internetowej”. 

Umowa miała być realizowana poprzez: 
− umieszczenie wokół murawy boiska podczas wydarzeń sportowych z udziałem pierwszej 

drużyny piłkarskiej KS Polonia trzech banerów reklamowych BPK - dokładne miejsce miała 
wskazać BPK, 

− ustawienie baneru reklamowego typu roll up w sali konferencyjnej BS przy ul. Olimpijskiej 2 
podczas wszystkich wydarzeń, w których bierze udział pierwsza drużyna piłkarska KS 
Polonia, 

− umieszczenie logo BPK na stanowisku flash interview podczas konferencji prasowych 
dotyczących pierwszej drużyny piłkarskiej KS Polonia, 

− umieszczenie logo BPK na koszulce meczowej zawodników pierwszej drużyny KS Polonia - 
dokładne miejsce umieszczenia wskaże BPK,  

− umieszczenie logo BPK na stronie internetowej www.bytomskisport.pl, 
− umieszczenie logo BPK na materiałach reklamowych drukowanych (plakatach biletach, 

zaproszeniach) w związku z przeprowadzaniem wydarzeń sportowych z udziałem pierwszej 
drużyny piłkarskiej KS Polonia, 

− odczytanie przez spikera w trakcie meczu z udziałem pierwszej drużyny piłkarskiej KS 
Polonia komunikatu informującego, że BPK jest sponsorem BS. 

Realizację umowy udokumentowano: 
− wydrukami fotografii: plakatów, biletów, informacji prasowych, na których znajdowały się logo 

BPK, banerów BPK zamieszczonych wokół murawy stadionu w trakcie rozgrywanych 
meczów, ścianki sponsorskiej z logo BPK, roll up’ów we wnętrzu pomieszczenia (data 20 
kwietnia 2016 r., 8 sierpnia 2016 r.), 

− wydrukami zrzutów ekranu (zdjęcia zawodników w koszulkach z logo BPK w trakcie meczów) 
ze strony internetowej ks.poloniabytom.pl. Wydruki były pisane ze wskazaniem daty meczu 
i drużyn rozgrywających, 

− wydrukami zrzutu ekranu strony internetowej bytomskisport.pl z: 31 marca 2016 r., 9 maja 
2016 r., 29 czerwca 2016 r. i 31 lipca 2016 r., na których było logo BPK. 

Sporządzono również 14 lipca 2016 r. notatkę podsumowującą wykonanie części 
umowy oraz 21 lipca 2016 r. notatkę ws. rozszerzenia jej zakresu.  

Kwota zapłaconego przez BPK wynagrodzenia wyniosła 250 000 zł brutto (203 252,03 zł 
netto) i była zgodna z ww. umową. 

[Dowód: akta kontroli str. 7057-7094, 7339-7355, 7383-7470]   

2) Fundacja Wspierania Rozwoju Piłki Nożnej Polonia – cztery zawarte umowy w tym 
trzy zrealizowane (łączne wydatki 495 499,93 zł brutto, 421 544,67 zł netto): 

(a) nr DZ/349/2015/K z 11 maja 2015 r. zawarta na czas nieokreślony, której 
przedmiotem było wsparcie dla FWRPN w związku z powołaniem Bytomskiej Akademii 
Piłkarskiej198, która (wg uchwały Zarządu BPK 28/04/2015 z 30 kwietnia 2015 r. dot. 
udzielenie tego wsparcia) miała działać w interesie bytomskich dzieci i młodzieży, 
ponieważ wszelkie działania zmierzające do aktywizacji tej grupy mieszkańców Bytomia 
miały dodatnio wpływać na całą społeczność lokalną, która jest szczególnie dotknięta 
negatywnymi zjawiskami społecznymi związanymi z likwidacją kopalń i innych dużych 
zakładów pracy. W zakresie umowy było: 

− przyznanie BPK tytułu oficjalnego partnera Bytomskiej Akademii Piłkarskiej, 
− umieszczenie logo BPK w centralnym miejscu koszulek członków BAP w przypadku 

rozgrywania przez nich jakiegokolwiek meczu, 
− umieszczenie reklamy BPK na terenie prowadzenia zajęć piłkarskich wraz z informacją 

o tytule oficjalnego partnera BAP, 

                                                      
198 Zwanej dalej „BAP”. 
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− umieszczenie logo BPK na stronie internetowej BPA wraz z informacją o tytule oficjalnego 
partnera BAP, 

− umieszczenie logo BPK we wszelkich publikacjach prasowych oraz materiałach promujących 
o BAP wraz z informacją o tytule oficjalnego partnera BAP, 

− umożliwienie BPK wykorzystywania informacji o tytule oficjalnego partnera BAP we własnych 
materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

Ponadto FWRPN: 

− zapewniła dla chętnych dzieci pracowników BPK bezpłatny dostęp do zajęć prowadzonych 
w ramach BAP, 

− wyraziła zgodę, aby w trakcie treningów i zawodów sportowych organizowanych w ramach 
akademii, BPK mógł prowadzić akcję reklamową "Piję wodę z kranu" oraz umieszczać w tych 
miejscach swoje cysterny z wodą pitną. 

Zapłacone wynagrodzenie przez BPK wyniosło 100 000 zł brutto (100 000 zł netto) i było 
zgodne z ww. umową. 

(b) nr DP/DR/103/15/2016/K z 29 lutego 2016 r. - zawarta na okres od 1 marca 2016 r. 
do 31 sierpnia 2016 r., przedłużona do 30 października 2016 r. aneksem nr 
DP/DR/391/67/2016 z 29 sierpnia 2016 r. W uzasadnieniu uchwały Zarządu BPK nr 
39/02/2016 z 29 lutego 2016 r. zapisano: „Fundacja dzięki sukcesom poprzez awanse 
do wyższych klas rozgrywkowych cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. 
Prowadzonych jest 13 grup w różnym przedziale wiekowym od 5 do 19 roku życia. 
Często podopieczni fundacji wyjeżdżają za granicę na różnego rodzaju turnieje 
międzynarodowe, dzięki czemu będą mogli promować BPK również poza granicami 
kraju”.  

Przedmiotem umowy były działania reklamowe i promocyjne na terenie stadionu 
sportowego w ramach działalności grup młodzieżowych, polegające na:  
− umieszczeniu wokół murawy boiska trzech banerów reklamowych BPK podczas wydarzeń 

sportowych z udziałem grup młodzieżowych - dokładne miejsce miała wskazać BPK, 
− umieszczeniu logotypu BPK na wszystkich materiałach reklamowych promujących 

wydarzenia sportowe z udziałem grup młodzieżowych KS Polonia, 
− odczytaniu komunikatów przez spikera w trakcie meczów grup młodzieżowych, że BPK jest 

ich sponsorem, 
− umieszczeniu reklamy wolnostojącej (roll-up) BPK w sali konferencyjnej przy ul. Olimpijskiej 2 

podczas wszystkich wydarzeń, w których biorą udział grupy młodzieżowe KS Polonia, 
− umieszczeniu logotypu BPK na koszulce meczowej zawodników grup młodzieżowych KS 

Polonia - dokładne miejsce wskaże BPK, 
− umieszczeniu logotypu BPK na stanowisku flash interview podczas konferencji prasowych 

dotyczących grup młodzieżowych KS Polonia, 
− umieszczeniu logotypu BPK na stronie internetowej www.poloniabytom.com.pl wraz 

z możliwością przekierowania na stronę internetową BPK. 

Aneksem z 29 sierpnia 2016 r. zakres umowy otrzymał nowe brzmienie (usunięto 
w części zapisy dotyczące grup młodzieżowych KS Polonia lecz pozostało w brzmieniu 
nie zmienionym odniesienie się do tych grup zawarte w § 1 umowy określającym jej 
przedmiot):  
− umieszczenie wokół murawy boiska trzech banerów reklamowych BPK, 
− umieszczenie reklamy wolnostojącej (roll-up) BPK o wymiarach 85 cm x 2 m w korytarzu 

budynku klubowego KS Polonia przy ul. Olimpijskiej 2, 
− umieszczenie logotypu BPK na koszulce meczowej zawodników grup młodzieżowych KS 

Polonia - dokładne miejsce wskaże BPK, 
− umieszczenie logotypu BPK na stronie internetowej www.poloniabytom.com.pl wraz 

z możliwością przekierowania na stronę internetową BPK, 
− umieszczenie logotypu BPK na plakatach informujących o naborze do grup młodzieżowych 

KS Polonia, 
− ekspozycję reklamy wolnostojącej (roll up) BPK o wymiarach 85 cm x 2 m w budynku Zespołu 

Szkół Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, 
− ekspozycję dwóch banerów BPK o wymiarach 2,5 m x 1,22 m podczas meczów i treningów 

odbywających się na terenie boiska treningowego przy ul. Piłkarskiej w Bytomiu. 

Realizację umowy udokumentowano: 
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− wydrukami fotografii (z których cześć była oznaczona datami ich wykonania): banerów 
reklamowych BPK zamieszczonych wokół murawy stadionu oraz ścianki sponsorskiej, roll 
up’u zlokalizowanego w korytarzu budynku klubowego, grup młodzieżowych w koszulkach 
z logo BPK podczas treningów, banerów BPK zamieszczonych na ogrodzeniu wewnętrznym 
boiska treningowego, plakatu z logo BPK informującego o naborze do grup młodzieżowych 
oraz plakatu z logo informującego o turnieju The Piano Cup w dniu 14 maja 2016 r., 

− printscreenami ze strony internetowej bytomskisport.pl zawierającymi logo BPK. 

Wydruki opisano jako dokumentację z umowy DP/DR/15/2016/K z podaniem 
poszczególnych miesięcy, tj. maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Sporządzono 
również notatkę służbową z 26 sierpnia 2016 r. z wykonania przedmiotu umowy, która 
była podstawą do zawarcia aneksu do tej umowy oraz w dniu 5 stycznia 2017 r. notatkę 
podsumowującą jej wykonanie.  

Kwota zapłaconego przez BPK wynagrodzenia wyniosła 250 000 zł brutto (203 252,03 zł 
netto) i była zgodna z ww. umową. 

(c) nr DP/DR/147/10/2017/K z 30 stycznia 2017 r. zawarta na okres do 30 września 
2017 r., której przedmiotem było świadczenie przez FWRPN na rzecz BPK usług 
promocyjnych i reklamowych w ramach działalności grup młodzieżowych będących pod 
opieką FWRPN. Zarząd BPK nie poprzedził zawarcia tej umowy uchwałą w tym 
zakresie. Reklama miała obejmować:  

− udostępnienie wizerunku członków grup młodzieżowych będących pod opieką FWRPN do 
celów marketingowych BPK,  

− umieszczenie wokół murawy boiska treningowego przy ul. Olimpijskiej, z którego korzystają 
grupy młodzieżowe, dwóch banerów reklamowych BPK (wymiary 2,5 m x 1,2 m), 

− udostępnienia herbu, logo i innych znaków graficznych związanych z FWRPN oraz nazwy 
FWRPN do celów marketingowych BPK oaz zapewnienia możliwości wykorzystania tegoż 
w materiałach marketingowych BPK – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, 

− umieszczenie reklamy BPK w postaci logo BPK na głównej stronie internetowej FWRPN – 
w przypadku uruchomienia takiej strony przez FWRPN, 

− w przypadku organizacji przez FWRPN imprez o charakterze sportowym lub edukacyjnym, 
FWRPN zobowiązywała się do umieszczenia informacji o BPK jako Sponsorze FWRPN wraz 
z logo BPK w publikacjach prasowych promujących te wydarzenia oraz FWRPN, a także na 
zaproszeniach związanych z organizacją wydarzenia, plakacie promującym wydarzenie, 
w komunikatach przygotowanych dla mediów i gości związanych z wydarzeniem – 
w przypadku jeżeli tego typu druki i komunikaty będą realizowane, 

− wszelkie materiały z logo BPK wymagały zatwierdzenia przez BPK przed ich 
rozprowadzeniem, 

− BPK miał prawo do wykorzystania materiałów reklamowych (np. w formie filmów i zdjęć) 
zawierających wizerunek fundacji do własnych działań marketingowych i PR. 

W preambule ww. umowy zapisano: „Podmiot Sponsorowany podjął się realizacji celów, 
jakimi są wszechstronne propagowanie szeroko pojętej idei sportu wśród młodzieży i 
osób dorosłych, aktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży i osób dorosłych wokół 
szeroko pojętej idei sportu, ochrona i promocja zdrowia, rozwoju nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania, wspieranie działalności dobroczynnej oraz wspieranie działań na rzecz 
integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, Podmiot 
Sponsorowany oświadcza, ze oferuje BPK tytuł sponsora grup młodzieżowych będących 
pod opieką Podmiotu Sponsorowanego (…)”. 

Realizację umowy udokumentowano fotografiami zawodników drużyn młodzieżowych 
w koszulkach z logo BPK oraz banerów umieszczonych wokół murawy BPK. Na 
wydrukach figurowały daty wykonania fotografii. Ponadto sporządzono 30 stycznia 
2017 r. protokół akceptacji projektów graficznych. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie z tytułu realizacji ww. umowy wyniosło 145 499,93 
zł brutto (118 292,64 zł netto) i było kompensowane  z zadłużeniem jakie FWRPN miała 
wobec BPK z tytułu umowy pożyczki z dnia 1 czerwca 2015 r.  

(d) nr DP/DR/409/34/2017/K z 20 października 2017 r. – umowa ta została 
wypowiedziana przez BPK pismem 3509/10/2017/W z 31 października 2017 r. Spółka 
nie poniosła żadnych kosztów. 
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[Dowód: akta kontroli str. 7107-7163, 7356-7381, 7528-7562]   

3) KS Polonia - cztery zawarte umowy, w tym trzy zrealizowane (łączne wydatki 546 500 zł 
brutto, 444 308,94 zł netto), obejmujące zbliżone terminy i zakresy realizacji: 

(a) nr DZ/DR/897/2012/K z 1 sierpnia 2012 r. – umowa została rozwiązana 
porozumieniem z 19 lutego 2013 r., a BPK nie poniosła żadnych kosztów. 

(b) nr DZ/DR/190/45/2015/K z 22 kwietnia 2015 r. – zawarta na okres do 30 czerwca 
2016 r., której przedmiotem było świadczenie usług reklamowych przez KS Polonia na 
rzecz BPK, obejmująca: 

− umieszczenie trzech tablic reklamowych o wym. 6m x 1m na stadionie w I szeregu, w sekcji 
za bramką, 

− umieszczenie dwóch tablic reklamowych o wym. 6m x 1m na stadionie, I szereg, sekcja TV, 
− umieszczenie logotypu BPK na stronie internetowej KS Polonia wraz z możliwością 

przekierowania na stronę BPK, 
− umieszczenie logotypu BPK na materiałach reklamowych drukowanych przez KS Polonia, ze 

szczególnym uwzględnieniem plakatów, zaproszeń oraz biletów, 
− komunikat odczytany przez spikera w trakcie meczu, informujący, iż BPK jest jego 

sponsorem, 
− ustawienie reklamy wolnostojącej (roll-up) w sali konferencyjnej KS Polonia, 
− jednorazowe przekazanie 4 karnetów na mecze w strefie VIP oraz 2 karnetów w strefie SVIP, 
− umieszczenie reklamy (logotypu) BPK na rękawie lub tylne części koszulki meczowej 

zawodników, 
− umieszczenie logotypu BPK na stanowisku flash interview, 
− wykorzystanie klubowego Social Media do działań promocyjnych BPK. 

Usługi reklamowe, miały być świadczone zarówno podczas meczów rozgrywanych na 
stadionie w Bytomiu jak i wyjazdowych. 

Realizację umowy udokumentowano wydrukami fotografii plakatów z logo BPK, 
zawodników w koszulkach z logo BPK w trakcie meczów i banerów reklamowych BPK 
mieszczonych wokół murawy boiska, na których odręcznie wpisano daty i drużyny 
rozgrywające.  

Decyzję o zawarciu ww. umowy podjął Zarząd BPK uchwałą nr 22/04/2015 z 22 kwietnia 
2015 r. (uchwała nie zawierała uzasadnienia). Zapłacone wynagrodzenie wyniosło 
250 000 zł brutto (203 252,03 netto) i było zgodne z ww. umową.  

(c) nr DZ/370/2015/K z 30 kwietnia 2015 r. - zawarta na okres do końca stycznia 
2016 r., której przedmiotem było świadczenie przez KS Polonia usług reklamowych na 
rzecz BPK. Umowę poprzedzono uchwałą Zarządu BPK nr 29/04/2015 z 30 kwietnia 
2015 r. (uchwała nie zawierała uzasadnienia). Realizacja umowy miała polegać na: 
− umieszczeniu reklamy BPK na strojach piłkarskich, w sposób uzgodniony z BPK, w czasie 

meczów rezerw, sparingów i turniejów towarzyskich, 
− umieszczeniu reklamy BPK w czasie wszelkich imprez promocyjnych, spotkań z kibicami, 

konferencji prasowych i spotkań z partnerami biznesowymi. 

Realizację umowy udokumentowano: 
− wydrukami fotografii (bez wskazania dat ich wykonania) zawodników w koszulkach z logo 

BPK - w trakcie meczów oraz banerów BPK zamieszczonych wokół murawy boisk, 
− printscreenami ze strony internetowej poloniabytom.pl z logo BPK zawierającymi informacje o 

meczu towarzyskim z Duklą Praga oraz printscreenem kanału BP TN (Oficjalna Telewizja 
Klubowa Polonii Bytom) także z informacją o tym meczu. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie w związku z realizacją ww. umowy wyniosło 
184 500 zł brutto (150 000 zł netto) i było zgodne z ww. umową. 

(d) nr DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r., której przedmiotem były usługi reklamowe 
na rzecz BPK świadczone w czasie rewanżowego meczu barażowego pomiędzy KS 
Polonia a Wartą Poznań w dniu 17 czerwca 2015 r. Zawarcie umowy poprzedziła 
uchwała nr 01/06/2015 Zarządu BPK z 1 czerwca 2015 r. (uchwała nie zawierała 
uzasadnienia). Zakres usług reklamowych obejmował: 
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− umieszczenie reklamy BPK na strojach piłkarskich zawodników w czasie meczu barażowego, 
− umieszczenie reklamy BPK na stadionie w czasie meczu, 
− informowanie publiczności o tytule "Sponsora meczu" przez spikera zawodów. 

Ponadto KS Polonia zobowiązała się do udostępnienia BPK wizerunków zawodników 
w celu wykorzystania ich w akcji reklamowej "Piję wodę z kranu" oraz zezwoliła na 
umieszczenie w miejscu rozgrywania meczu barażowego swoich cystern z wodą. 
Umowa obowiązywała w dniu rozgrywania meczu natomiast wykorzystanie wizerunku 
zawodników - przez czas nieokreślony. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie wyniosło 112 000 zł brutto (91 056,91 zł netto) 
i było zgodne z kwotą wynikającą ww. umową. 

Brak dokumentacji z realizacji umowy DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r. Zarząd BPK 
wyjaśnił tym, że nie wymagano jej od wykonawcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 7227-7274, 7333-7334, 7471-7481, 7484-7507]   

4) TS Polonia – dwie zawarte i zrealizowane umowy (łączne wydatki 479 700 zł brutto, 
390 000 zł netto) w tym: 

(a) nr DP/DR/280/2013/K z 18 kwietnia 2013 r. na świadczenie przez TS Polonia na 
rzecz BPK usług reklamowych i promocyjnych podczas rozgrywek piłkarskich z udziałem 
drużyny KS Polonia w sezonie piłkarskim 2012/2013 - runda wiosenna oraz sezonie 
2013/2014 - runda jesienna w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. 

Decyzję o zawarciu ww. umowy Zarząd BPK podjął na posiedzeniu 18 kwietnia 2013 r., 
w protokole z którego podano: „Zarząd BPK po przeanalizowaniu umów reklamowych/ 
promocyjnych posiadanych przez BPK w latach poprzednich podjął decyzję o powrocie 
do promowania Spółki na obiekcie sportowym (stadionie) przy ul. Olimpijskiej (…) 
Decyzja została podjęta biorąc pod uwagę prestiż i rozpoznawalność a także długoletnia 
tradycję KS Polonia Bytom”. Zarząd BPK nie podjął uchwały ws. zawarcia umowy. 

Umowa obejmowała:  
− umieszczenie dwóch banerów BPK na bandzie stadionu przy ul. Olimpijskiej 2 podczas 

meczów na tym stadionie w trakcie trwania rozgrywek piłkarskich w ww. sezonach, 
− umieszczenie logo BPK na oficjalnej stronie internetowej KS Polonia wraz z odnośnikiem do 

strony internetowej BPK, 
− umieszczenie logo BPK na materiałach promujących mecze piłkarskie rozgrywek piłkarskich 

w ww. sezonach z udziałem drużyny piłkarskiej KS Polonia odbywających się na stadionie 
przy ul. Olimpijskiej 2, 

− umieszczenie logo BPK na koszulkach piłkarskich drużyny piłkarskiej KS Polonia. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie wyniosło 49 200 zł brutto (40 000 zł netto) i było 
zgodne z kwotą wynikającą ww. umową. 

(b) nr DP/DR/201/2014 z 10 marca 2014 r. - zawarta na okres do 30 czerwca 2015 r., 
której przedmiotem był zakup Złotego pakietu sponsorskiego obejmującego promocję 
i reklamę BPK oraz przekazanie karnetów na mecze.  

Zarząd BPK podjął uchwałę nr 4/03/2014 z 10 marca 2014 r. w której uzasadnieniu 
podano: „Nie do przecenienia pozostaje również rola, jaką odgrywa TS Polonia 
w  Bytomiu w schemacie budowania pozytywnego wizerunku miasta i jego mieszkańców 
na zewnątrz. (…) TS Polonia stawia sobie ambitne cele i buduje dalekosiężne plany 
dotyczące angażowania jak najszerszej grupy osób w swoją działalność. Upatrujemy 
w tym szanse na aktywizowanie sporej części nieaktywnej dziś jeszcze części 
społeczności naszego miasta. Dzięki współpracy z organizacjami samorządowymi, 
firmami działającymi na terenie miasta, czy organizacjami pozarządowymi chcemy 
stworzyć jak najszerszy ruch społeczny, u podstaw którego leży wiara w wyjątkową siłę 
integracyjną sportu”.  

W ramach reklamy sponsorowany zobowiązał się do: 

− umieszczenia trzech tablic reklamowych o wym. 6m x 1m na stadionie w I szeregu sekcji za 
bramką, 

− umieszczenie dwóch tablic reklamowych o wym. 6m x 1 m na stadionie, I szereg sekcja TV, 
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− umieszczenie logotypu BPK na stronie internetowej TS Polonia wraz z możliwością 
przekierowania na stronę BPK, 

− umieszczenie logotypu BPK na materiałach reklamowych drukowanych przez TS Polonia ze 
szczególnym uwzględnieniem plakatów, zaproszeń oraz biletów, 

− komunikat odczytany przez spikera w trakcie meczu informujący, ze BPK jest jego 
sponsorem, 

− ustawienie reklamy wolnostojącej (roll up w sali konferencyjnej TS Polonia, 
− jednorazowe przekazanie 4 karnetów na mecze w strefie VIP oraz 2 karnetów w strefie SVIP, 
− umieszczenie reklamy (logotypu) BPK na rękawie lub tylnej części koszulki meczowej 

zawodników, 
− umieszczenie logotypu na stanowisku interview, 
− wykorzystanie klubowego Social Media dla działań promocyjnych BPK. 

Ww. usługi miały być świadczone zarówno podczas meczów rozgrywanych na stadionie 
w Bytomiu jak i meczów wyjazdowych. 

Na posiedzeniu RN BPK 24 kwietnia 2014 r., w ramach wolnych wniosków Zarząd BPK 
wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
przekraczającego 250 000 zł, poprzez zawarcie z TS Polonia umowy sponsorskiej. 
Według zapisów protokołu z ww. posiedzenia została podjęta uchwała nr 11/04/2014. 
W trakcie nin. kontroli NIK nie przedstawiono ww. uchwały.  

Realizację ww. umowy udokumentowano: 
− printscreenami strony internetowej z informacją z 15 listopada 2014 r. o rozegranym meczu, 

na których w czasie konferencji prasowej widoczne jest logo BPK,  
− wydrukami fotografii: zawodników w koszulkach z logo BPK oraz banerami BPK 

umieszczonymi wokół murawy w trakcie rozgrywanych meczów – na fotografiach nie podano 
daty ich wykonania, 

− wydrukami fotografii wzorów legitymacji akredytacji prasowej z logo BPK, 
− wydrukiem wzoru kalendarza na 2014 r. z logo BPK.  

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie wyniosło 430 500 zł brutto (350 000 zł netto) i było 
zgodne z kwotą wynikającą z ww. umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 7275-7314]   

5) TMH Polonia – 10 zawartych i zrealizowanych umów (łączne wydatki wyniosły 
1 176 550 zł brutto, 956 544,69 zł netto), których przedmiotem było prowadzenie działań 
reklamowych i promocyjnych na rzecz BPK, z tego: 

(a) nr DZ/DR/1695/2012/K z 25 października 2012 r. - zawarta na okres od 
25 października 2012 do 31 grudnia 2012 r., obejmująca umieszczenie dwóch banerów 
BPK na bandzie lodowiska oraz logo BPK wraz z odnośnikiem na stronie internetowej 
www.bytomski-hokej.pl. Zawarcie umowy nie było poprzedzone uchwałą Zarządu w tej 
sprawie. Zapłacone przez BPK wynagrodzenie wyniosło 18 450 zł brutto (15 000 zł 
netto) i było zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

(b) nr DZ/DR/1767/2012/K z 29 października 2012 r. - zawarta na okres od 
29 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., obejmująca umieszczenie logo BPK na 
wszystkich biletach, karnetach i materiałach promujących wydarzenia na obiekcie 
lodowiska oraz umieszczenie logo BPK na kaskach pierwszego zespołu TMH Polonia. 
Zawarcie umowy nie było poprzedzone uchwałą Zarządu w tej sprawie. Zapłacone przez 
BPK wynagrodzenie - 18 450 zł brutto (15 000 zł netto) było zgodne z kwotą określoną 
w ww. umowie. 

(c) nr DP/DR/127/2013/K z 30 stycznia 2013 r. - zawarta na okres od 1 lutego 2013 do 
30 czerwca 2013 r., obejmująca umieszczenie logo BPK na wszystkich biletach, 
karnetach i materiałach promujących wydarzenia na obiekcie lodowiska oraz 
umieszczenie logo BPK na koszulkach pierwszego zespołu TMH Polonia. Zawarcie 
umowy nie było poprzedzone uchwałą Zarządu w tej sprawie. BPK zapłaciła 61 500 zł 
brutto (50 000 zł netto), co było zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

(d) nr DP/DR/428/2013/K z 31 lipca 2013 r. - zawarta na okres 1 sierpnia 2013 do 
31 grudnia 2013 r., obejmująca umieszczenie logo BPK na wszystkich biletach, 
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karnetach i materiałach promujących wydarzenia na obiekcie lodowiska, umieszczenie 
logo BPK na spodniach drużyny seniorów TMH Polonia oraz umieszczenie logo w kole 
bulikowym na tafli lodowiska i na bandach. Zawarcie umowy nie było poprzedzone 
uchwałą Zarządu w tej sprawie. BPK zapłaciła 30 750 zł brutto (25 000 zł netto), co było 
zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

(e) nr DP/DR/75/2014/K z 7 stycznia 2014 r. - zawarta na okres od 7 stycznia 2014 do 
30 kwietnia 2014 r., obejmująca umieszczenie logo BPK na wszystkich biletach, 
karnetach i materiałach promujących wydarzenia na obiekcie lodowiska, umieszczenie 
logo BPK na kaskach pierwszego zespołu TMH Polonia, umieszczenie logo w kole 
bulikowym na tafli lodowiska i na bandach oraz baneru na hali lodowiska. Zawarcie 
umowy było poprzedzone uchwałą Zarządu Spółki nr 05/01/2014 z 7 stycznia 2014 r. 
podjętą po pozytywnym rozpatrzeniu prośby TMH Polonia. Spółka BPK zapłaciła 67 650 
zł brutto (55 000 zł netto), co było zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

(f) nr DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r. - zawarta na okres od 1 kwietnia 2014 do 
30 kwietnia 2015 r., obejmująca umieszczenie logo BPK na wszystkich biletach, 
karnetach i materiałach promujących wydarzenia na obiekcie lodowiska, umieszczenie 
logo BPK na strojach pierwszego zespołu TMH Polonia, zespołu występującego 
w rozgrywkach PLHK i wszystkich grup młodzieżowych, umieszczenie logo w kole 
bulikowym na tafli lodowiska i na bandach, udostępnienie wizerunku zawodników 
występujących w pierwszym zespole TMH, zorganizowanie na terenie lodowiska 
wydarzenia promocyjnego na rzecz BPK, umieszczenie logo BPK na stronie 
internetowej TMH Polonia i na górnym pasku sponsorskim, przekazanie do BPK 
4 karnetów VIP na wszystkie mecze PLH.  

Umowę poprzedzono uchwałą 1/04/2014 z 8 kwietnia 2014 r. Zarządu BPK. Spółka 
zapłaciła 246 000 zł brutto (200 000 zł netto), co było zgodne z kwotą określoną w ww. 
umowie. 

(g) nr DZ/DR/308/64/2015 z 30 czerwca 2015 r. - zawarta na okres od 1 lipca 2015 do 
31 grudnia 2015 r., obejmująca umieszczenie logotypu BPK na strojach grup 
młodzieżowych oraz umieszczenie na bandzie hokejowej baneru BPK. 

Zawarcie umowy nie było poprzedzone uchwałą Zarządu BPK w tej sprawie. Zapłacone 
przez BPK wynagrodzenie - 30 750 zł brutto (25 000 zł netto) było zgodne z kwotą 
określoną w ww. umowie, przy czym zapłacono za 5 z 6 miesięcy, na które była zawarta. 
Specjalistka w Dziale ds. Mediów, Promocji i Reklamy BPK wyjaśniła, że zapłacono 
jedynie za faktury, które wpłynęły do Spółki więc prawdopodobnie wykonawca nie 
wystawił wszystkich. 

(h) nr DZ/DR/427/70/2015/K z 14 sierpnia 2015 r. - zawarta na okres od 1września 
2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmująca umieszczenie logotypu BPK na tyle koszulek 
sportowych drużyny żeńskiej, umieszczenie logo BPK w kole bulikowym i na bandzie 
lodowiska, na którym miało być zamieszczone hasło reklamowe. Zawarcie umowy nie 
poprzedzono uchwałą Zarządu Spółki w tej sprawie. Zapłacone przez BPK 
wynagrodzenie - 213 000 zł brutto (173 170,73 zł netto) było zgodne z kwotą określoną 
w ww. umowie, zmienionej aneksem DZ/DR/537/102/2015 z 19 listopada 2015 r. 

(i) nr DZ/DR/55/8/2016/K z 15 stycznia 2016 r. - zawarta na okres od 15 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmująca umieszczenie logotypu BPK na tyle koszulek 
sportowych oraz na przodzie bluzy treningowej drużyny żeńskiej, umieszczenie logotypu 
BPK: w kole bulikowym, na bandzie lodowiska (na którym miało być zamieszczone hasło 
promujące postawy proekologiczne), na stronie internetowej www.bytomski-hokej.pl 
w zakładce PLHK, na wszystkich materiałach promujących mecze drużyny żeńskiej 
odbywające się na terenie lodowiska, odczytanie komunikatów przez spikera w trakcie 
meczów na terenie lodowiska informujących iż BPK jest jego sponsorem. 

Zawarcie umowy nie było poprzedzone uchwałą Zarządu Spółki w tej sprawie. Zarząd 
BPK uchwałą 24/07/2016 z 19 lipca 2016 r. postanowił o zawarciu aneksu do umowy 
sponsorskiej DZ/DR/55/8/2016/K w zakresie zmiany sposobu płatności wynagrodzenia, 
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obowiązującej od 19 lipca 2016 r. Zapłacone przez BPK wynagrodzenie - 240 000 zł 
brutto (195 121,93 zł netto) było zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

(j) nr DP/DR/152/14/2017/K z dnia 20 lutego 2017 r. - zawarta na okres od 20 lutego 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmująca nadanie BPK tytułu sponsora drużyny 
hokejowej, umieszczenie logo BPK na stronie internetowej www.bytomski-hokej.pl 
w zakładce PLHK, umieszczenie logo BPK na strojach meczowych zawodniczek 
żeńskiej drużyny hokejowej, dbałości o dobre imię BPK. 

Zawarcie umowy poprzedzono uchwałą Zarządu Spółki nr 15/02/2017 z dnia 20 lutego 
2017 r., w uzasadnieniu której podano: „BPK promuje zdrowy tryb życia i dbałość 
o kondycję fizyczną zarówno dorosłych, jak młodzieży i dzieci. W związku z powyższym 
zasadnym jest zainwestowanie w sportową kampanię reklamową. Kwota, która zostanie 
zapłacona w ramach realizacji umowy pozytywnie wpłynie na kondycję finansową TMH 
Polonia Bytom, co umożliwi zakup sprzętu sportowego oraz dofinansowanie wyjazdów 
na mecze młodzieży i drużyny dziewcząt”. Zapłacone przez BPK wynagrodzenie - 
250 000 zł brutto (203 252,03 zł netto) było zgodne z kwotą określoną w ww. umowie. 

6) Towarzystwo Miłośników Hokeja Polonia S.A.199 – 7 zawartych i zrealizowanych 
umów (łączne wydatki wyniosły 1 439 900,04 zł brutto (1 179 999,69 zł netto), w tym: 

(a) nr DZ/DR/474/80/2015/K z 28 sierpnia 2015 r. - zawarta na okres od 1 września 
2015 r. do 31 grudnia 2015 r., dotycząca działań reklamowych i promocyjnych na rzecz 
BPK poprzez umieszczenie logotypu BPK: w kole bulikowym na tafli lodowiska, na 
bandzie lodowiska w dwóch miejscach, na koszulkach i kaskach zawodników, na stronie 
internetowej www.bytomski-hokej.pl, na wszystkich materiałach promujących mecze 
i ślizgawki na terenie lodowiska przy ul. Pułaskiego 71; zapewnienie możliwości 
ustawienia na jego terenie stoiska marketingowego BPK; umieszczenie za bramkami 
dwóch banerów reklamowych BPK na których miało być zamieszczone hasło promujące 
postawy proekologiczne. 

Zawarcia umowy nie poprzedzono uchwałą Zarządu BPK w tej sprawie. Zapłacone 
przez BPK wynagrodzenie - 250 000 zł brutto (212 601,62 zł netto) było zgodne z kwotą 
wynikającą z umowy. 

(b) nr DZ/DR/679/112/2015/K z 10 grudnia 2015 r. - dotycząca działań reklamowych 
i promocyjnych na rzecz BPK podczas „XI Międzynarodowego Turnieju Barbórkowego” 
w dniach 11-13 grudnia 2013 r. Zawarcie umowy nie poprzedzono uchwałą Zarządu 
Spółki w tej sprawie. Zapłacone przez BPK wynagrodzenie - 24 600 zł brutto (20 000 zł 
netto) było zgodne z kwotą wynikającą z umowy. 

(c) nr DZ/DR/678/111/2015/K z dnia 28.12.2015 r. - dotycząca zamieszczenia logotypu 
BPK na kalendarzu TMH S.A. oraz przekazania do BPK 20 szt. tego kalendarza. 
Zawarcie umowy nie poprzedzono uchwałą Zarządu Spółki w tej sprawie. Zapłacone 
przez BPK wynagrodzenie - 12 300 zł brutto (10 000 zł netto) było zgodne z umową. 

(d) nr DZ/DR/53/7/2016/K z 15 stycznia 2016 r. - zawarta na okres od 15 stycznia 
2016 r. do 30 kwietnia 2016 r., dotycząca działań reklamowych i promocyjnych na rzecz 
BPK analogicznych do ujętych we wcześniejszej umowie nr DZ/DR/474/80/2015/K 
z 28 sierpnia 2015 r.  

Zawarcie umowy nie poprzedzono uchwałą Zarządu Spółki w tej sprawie. Zapłacone 
przez BPK wynagrodzenie - 250 000 zł brutto (203 252,02 zł netto) było zgodne z kwotą 
wynikającą z umowy. 

(e) nr DP/DR/250/37/2016/K z 31 maja 2016 r. - zawarta na okres od 1 czerwca 2016 r. 
do 31 grudnia 2016 r., której przedmiotem były działania reklamowe i promocyjne na 
rzecz BPK w ww. terminie podczas realizacji projektu „Hokej – mój mały świat” poprzez 
umieszczenie dwóch banerów reklamowych w miejscu odbywania się zajęć w ramach 
tego projektu oraz umieszczenie logotypu BPK na ściance sponsorskiej znajdującej się 
w miejscu odbywania się zajęć w ramach projektu.   

                                                      
199 Zwana dalej „TMH S.A.” lub „TMH Polonia S.A.” 
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Zarząd Spółki uchwałą 34/05/2016 z 31 maja 2016 r. postanowił, że po zawiadomieniu 
RN, w ramach obowiązującej umowy reklamowej DZ/DR/53/7/2016/K z 15 stycznia 
2016 r. zawartej z TMH S.A., 40.000 zł brutto, zostanie przeznaczone na realizację 
projektu "Hokej - mój mały świat". W uzasadnieniu ww. uchwał podano: „Wsparcie 
finansowe pozwoli na realizację projektu „Hokej – mój mały świat”. Projekt realizowany 
będzie do 31 grudnia 2016 r., skierowany jest do uczniów szkół podstawowych 
i obejmuje bezpłatne zajęcia hokeja na lodzie prowadzone przez profesjonalnych 
instruktorów. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”.  

W chwili podejmowania ww. uchwały dnia 31 maja 2016 r., będąca jej przedmiotem 
umowa reklamowa z 15 stycznia 2016 r. już wygasła, ponieważ obowiązywała tylko do 
30 kwietnia 2016 r. Zarząd BPK wyjaśnił, że ww. uchwała została podjęta w wyniku 
pomyłki. W związku z powyższym na działania reklamowe i promocyjne podczas 
realizacji projektu „Hokej – mój mały świat” zawarto 31 maja 2016 r. umowę nr 
DP/DR/250/37/2016/K”. Zapłacone przez BPK wynagrodzenie w kwocie 40 000 zł brutto 
(32 520 zł netto) było zgodne z umową. 

(f) nr DP/DR/354/62/2016/K z 12 sierpnia 2016 r. - zawarta na okres od 12 sierpnia 
2016 do 31 grudnia 2016 r., dotycząca przeprowadzenia na rzecz BPK usług 
promocyjnych w ramach działalności drużyny TMH S.A., biorącej udział w rozgrywkach 
ekstraligi. Zawarcie umowy poprzedzono wystąpieniem Zarządu Spółki uchwałą 
6/08/2016 z 8 sierpnia 2016 r. do RN BPK z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
zaciągnięcie zobowiązania powyżej 250.000 zł brutto, tj. na zawarcie z TMH S.A. umowy 
reklamowej na kwotę 500.000 zł netto. W uzasadnieniu podano: "BPK planuje 
promować zdrowy tryb życia i dbałość o kondycję fizyczna zarówno dorosłych, jak 
młodzieży i dzieci. W związku z powyższym w najbliższym czasie przygotowuje się do 
rozpoczęcia kampanii reklamowej promującej picie wody jako źródła zdrowia w każdym 
wieku, a tym samym mającą wpływ na kondycję fizyczną społeczności. Zasadnym jest 
zainwestowanie w kampanię reklamową, szczególnie sportową promującą zdrowy tryb 
życia, który łączy w sobie prawidłowe odżywianie i ruch fizyczny (…)”.  

Rada Nadzorcza uchwałą nr 8/08/2016 z 12 sierpnia 2016 r. wyraziła zgodę na 
zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250.000 zł, tj. w kwocie 500.000 
zł netto dotyczącego zawarcia z TMH S.A. umowy reklamowej. 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie - 615 000 zł brutto (500 000 zł netto) było zgodne 
z kwotą wynikającą z umowy. 

(g) nr DP/DR/28/2017/K z 5 stycznia 2017 r. - zawarta na okres od 2 stycznia 2017 r. do 
31 marca 2017 r. Umowę poprzedzono uchwałą nr 11/01/2017 z 5 stycznia 2017 r. 
Zarządu Spółki ws. wyrażenia zgody na jej zawarcie. W uzasadnieniu uchwały podano: 
"BPK promuje zdrowy tryb życia i dbałość o kondycję fizyczna zarówno dorosłych, jak 
młodzieży i dzieci. W związku z powyższym zasadnym jest zainwestowanie w kampanię 
reklamową szczególnie sportową promującą zdrowy tryb życia." 

Zapłacone przez BPK wynagrodzenie - 248 000 zł brutto (201 626,02 zł netto) było 
zgodne z umową. 

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6747, 6755-7007, 7062-7314, 7971]   

W wyniku analizy ww. realizowanych 28 umów sponsoringowych, ustalono że: 

(1)   W 14 przypadkach zawarcie umów było poprzedzone podjęciem uchwały przez Zarząd 
BPK, w tym w ośmiu z nich zakresy rzeczowe tych umów były zgodne z określonymi w 
uchwałach Zarządu Spółki200.  

                                                      
200 Dotyczyło ośmiu umów i odpowiadających im uchwał Zarządu BPK o nr: DZ/DR/34/8/2015/K z 23 stycznia 2015 
r. - uchwała 14/01/2015 z 20 stycznia 2015 r., DZ/347/2015/K z 8 czerwca 2015 r. - uchwała 02/06/2015 
z 3 czerwca 2015 r., DZ/349/2015/K z 11 maja 2015 r. - uchwała 28/04/2015 z 30 kwietnia 2015 r., 
DZ/DR/190/45/2015/K z 22 kwietnia 2015 r. - uchwała 22/04/2015 z 22 kwietnia 2015 r., DZ/370/2015/K 
z 30 kwietnia 2015 r. - uchwała 29/04/2015 z 30 kwietnia 2015 r., DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r. - uchwała 
01/06/2015 z 1 czerwca 2015 r., DP/DR/75/2014/K z 7 stycznia 2014 r. - uchwała 5/01/2014 z 7 stycznia 2014 r., 
DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 - uchwała 1/04/2014 z 8 kwietnia 2014 r.  
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W pozostałych przypadkach Zarząd BPK nie podejmował uchwał przed zawarciem umów, 
co wyjaśniono następująco: „W chwili obecnej Zarząd nie jest w stanie wskazać przyczyn 
braku uchwał we wskazanych przypadkach. Niewątpliwym jest jednak fakt, że zgoda 
Zarządu Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. na przeprowadzenie danej 
czynności została wyrażona, albowiem doszło do podpisania przez Członków Zarządu 
wszystkich wskazanych w pytaniu umów. Zaznaczyć przy tym należy, że Regulamin 
Zarządu nie nakłada obowiązku podejmowania uchwał w sprawie zawierania umów 
sponsoringowych. (…) Istotą postanowienia regulaminu odnoszącą się do konieczności 
podejmowania uchwał było to, aby Zarząd zawsze miał całościową wiedzę 
o okolicznościach danej sprawy przed podjęciem danej decyzji i wyrażał zgodę na 
dokonanie określonych, wymienionych w § 9 Regulaminu czynności. Wobec podpisania 
umów przez Zarząd, niewątpliwie miał on wiedzę o okolicznościach związanych z daną 
umową i wyraził zgodę na ich zawarcie”.  

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6747, 7023]   

(2)   W dwóch przypadkach zawarcie umów sponsorskich z FWRPN (nr DZ/349/2015/K 
z 11 maja 2015 r. i nr DR/103/15/2016/K z 29 lutego 2016 r.) zostało poprzedzone 
uchwałami Zarządu BPK, w których podjęciu uczestniczyła głosując za ich zawarciem 
Wiceprezes Zarządu BPK, będąca jednocześnie członkiem Rady Fundacji 
sponsorowanego, a następnie umowy te podpisała działając w imieniu Spółki wraz 
z Prezesem Zarządu BPK. W przypadku (nie poprzedzonej uchwałą Zarządu Spółki) trzeciej 
umowy sponsorskiej zawartej z FWRPN nr DP/DR/147/10/2017/K z 30 stycznia 2017 r., ww. 
Wiceprezes Zarządu podpisała ją wraz z Prezesem Zarządu w imieniu BPK. Wstrzymanie 
się od głosu ww. Wiceprezes Zarządu Spółki, z powodu zasiadania w Radzie Fundacji 
FWRPN, nastąpiło dopiero w trakcie głosowania nad uchwałą nr 12/10/2017 
z 19 października 2017 r., poprzedzającą zawarcie z FWRPN czwartej umowy sponsorskiej 
nr DP/DR/409/34/2017/K z 20 października 2017 r.201, która faktycznie nie była realizowana 
ponieważ została wypowiedziana przez BPK w dniu 31 października 2017 r.   

[Dowód: akta kontroli str. 7111-7163, 10969]  

(3)   W trzech przypadkach202 na 27203 umowy zawierały zapisy dotyczące sposobu 
dokumentowania przez wykonawców działań będących ich przedmiotem lub wskazywały 
możliwość zwrócenia się przez BPK z żądaniem przekazania informacji i dokumentów dot. 
realizacji tych umów. W pozostałych przypadkach nie wprowadzono do umowy obowiązków 
sprawozdawczych z jej realizacji ani nie zapewniono zapisami umów możliwości żądania 
przez BPK informacji na temat ich realizacji.  

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6747, 6878-6882, 6961-6962, 7131-7135]   

(4)   W 24 przypadkach na 27 zrealizowanych umów (bez umowy dot. wydania kalendarzy) 
udokumentowano realizację ich zakresów rzeczowych wydrukami fotografii obrazujących 
ich wykonanie (zawodnicy i zawodniczki w strojach z logo BPK, banery i rollup-y BPK 
w obiektach sportowych) lub wydrukami zawierającymi informacje o sponsorowanych 
wydarzeniach związanych z realizacją tych umów (ogłoszenia o wydarzeniach zawierające 
logo BPK, wydruki ze strony internetowej poloniabytom.pl z zamieszczonym logo BPK).  

Nie udokumentowano realizacji umów (umowy nie przewidywały takiego obowiązku) o nr: 
DZ/349/2015/K z 11 maja 2015 r. zawartej z FWRPN, nr DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 
r. zawartej z KS Polonia, nr DP/DR/280/2013/K z 18 kwietnia 2013 r. zawartej z TS Polonia. 

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6747, 7038A, 7337-7556]   

                                                      
201 Informację o przyczynie wstrzymania się Wiceprezes Zarządu Spółki od głosu zamieszczono w protokole nr 
46/10/2017 z posiedzenia Zarządu BPK z 19 października 2017 r.  
202 Umowy: nr DP/DR/147/10/2017/K - BPK była uprawniona do kontrolowania przebiegu realizacji umowy i w tym 
zakresie FWRPN była zobowiązana do przekazywania BPK wszelkich żądanych przez BPK informacji (§ 3 ust. 4 
umowy), nr DP/DR/152/14/2017/K - w ciągu 30 dni od zakończenia umowy TMH miało przygotować i dostarczyć do 
BPK pisemne sprawozdanie z wykorzystania otrzymanego wsparcia finansowego zawierające wykaz celów i kwot, 
na które TMH przeznaczyło kwotę sponsoringu (w formie oświadczenia). BPK było uprawnione do kontrolowania 
przebiegu realizacji nin. umowy i w tym zakresie TMH było zobowiązane do przekazywania BPK wszelkich 
żądanych przez nie informacji, nr DP/DR/250/37/2016/K - § 6 - TMH S.A. zobowiązała się do dostarczenia BPK 
materiałów dokumentujących wykonanie umowy do 30 września 2016 r. 
203 Nie uwzględniono w tej liczbie umowy nr DZ/DR/678/111/2015/K z 28 grudnia 2015 r. zawartej z TMH S.A. 
dotyczącej świadczenia usług reklamowych na 13-stronicowym kalendarzu TMH S.A. na 2016 r. 
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(5)   W 6 przypadkach na 27 zrealizowanych umów (bez umowy dot. wydania kalendarzy) 
sporządzono dokumentację podsumowującą ich wykonanie (po zakończeniu ich 
realizacji)204, z tego w dwóch przypadkach umowy zawierały postanowienia 
o udokumentowaniu ich wykonania, a w czterech nie było wskazanych uprawnień BPK ani 
obowiązków wykonawcy w tym zakresie. 

(6)   W 23 na 28 przypadków umowy zawierały zapisy dotyczące odpowiedzialności 
wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zapisy 
określające skutki odstąpienia lub rozwiązania umowy, co było wymagane § 11 ust. 2 
Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w BPK z 1 czerwca 2010 r. W pozostałych umowach 
nie zawarto takich postanowień205.  

[Dowód: akta kontroli str. 906-907, 6722-6747]   

(7)   We wszystkich przypadkach zapłacone kwoty wynagrodzeń były zgodne z ustalonymi 
w umowach, przy czym w 17 przypadkach, zgodnie z postanowieniami umów, zapłaty 
dokonano przed ich zrealizowaniem, w tym także w dniu ich zawarcia:  

a) umowa DP/DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r. (okres realizacji do 31 sierpnia 
2016 r.) – wynagrodzenie w kwocie 250 000 zł brutto zapłacono 1 marca 2016 r., 

b) umowa DP/DR/103/14/2016/K z 29 lutego 2016 r. (okres realizacji od 1 marca 2016 r. do 
31 sierpnia 2016 r.) – wynagrodzenie w kwocie 250 000 zł brutto zapłacono 1 marca 
2016 r., 

c) umowa DZ/DR/190/45/2015/K z 22 kwietnia 2015 r. (okres realizacji – do 30 czerwca 
2016 r.) – wynagrodzenie w kwocie 250 000 zł brutto zapłacono 24 kwietnia 2015 r., 

d) umowa DZ/370/2015/K z 30 kwietnia 2015 r. (okres realizacji do końca stycznia 2016 r.) 
- wynagrodzenie w kwocie 184 500 z brutto zapłacono 5 maja 2015 r., 

e) umowa DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r. (realizacja w dniu 17 czerwca 2015 r.) - 
wynagrodzenie w kwocie 112 000 zł brutto zapłacono 16 czerwca 2015 r.), 

f) umowa DP/DR/280/2013/K z 18 kwietnia 2013 r. (okres realizacji od 1 kwietnia do 31 
grudnia 2013 r.) - wynagrodzenie w kwocie 49 200 zł brutto zapłacono 6 maja 2013 r., 

g) umowa DP/DR/201/2014 z 10 marca 2014 r. (realizacja do czerwca 2015 r.) - 
wynagrodzenie 430 500 zł brutto zapłacono w dwóch ratach: 246 000 zł - 14 marca 
2014 r. i 184 500 zł -– 31 marca 2014 r., 

h) umowa DP/DR/127/2013/K z 30 stycznia 2013 r. (realizacja w okresie od 1 lutego do 
30 czerwca 2013 r.) - wynagrodzenie 61 500 zł brutto zapłacono w dwóch ratach: 36 900 
zł - 5 lutego 2013 r. i 24 600 zł - 10 kwietnia 2013 r., 

i) umowa DP/DR/428/2013/K z dnia 31 lipca 2013 r. (realizacja w okresie od 1 sierpnia do 
31 grudnia 2013 r.) - wynagrodzenie 30 750 z brutto zapłacono w dwóch ratach po 
15 375 zł w dniach 9 i 30 sierpnia 2013 r.,  

                                                      
204 Dotyczyło umów: (1) nr DP/DR/102/14/2016/K - dnia 14 lipca 2016 r. sporządzono notatkę podsumowującą 
wykonanie części umowy, a 21 lipca 2016 r. sporządzono notatkę będącą podstawą do aneksowania umowy, (2) nr 
DP/DR/103/15/2016/K – dnia 5 stycznia 2017 r. sporządzono notatkę służbową w której zapisano m.in. że 
dokumentację potwierdzającą wykonanie umowy posiada i przechowuje Dział Promocji i Reklamy BPK. W notatce 
podano m.in. rodzaj zgromadzonej dokumentacji z realizacji umowy oraz daty kontroli przeprowadzonych przez 
BPK. Notatkę podpisali Prezes i Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz przedstawiciel FWRPN, (3) 
DZ/DR/55/8/2016/K - dnia 30 marca 2017 r. sporządzono notatkę podsumowującą wykonanie umowy, w której 
podano, że dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację usług jest w BPK. Notatka podpisana przez Prezesa i 
Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz Prezesa Zarządu TMH Polonia, (4) nr DP/DR/152/14/2017/K - dnia 1 marca 
2018 r. sporządzono notatkę podsumowującą wykonanie umowy w której zapisano m.in. że dokumentację z 
wykonania umowy przechowuje Dział Mediów, Promocji i Reklamy BPK oraz co się na tę dokumentację składa. 
Notatka podpisana przez Prezesa Zarządu BPK i przedstawiciela TMH Polonia, (5) nr DP/DR/250/37/2016/K - 
Sporządzono notatkę podsumowującą zakończenie umowy DP/DR/250/37/2016/K w której potwierdzono realizację 
zakresu umowy. Notatka podpisana przez Prezesa i Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz Prezesa TMH Polonia 
S.A., (6) DP/DR/354/62/2016/K - dnia 30 marca 2017 r. sporządzono notatkę podsumowującą realizację umowy, w 
której m.in. zapisano, że BPK przechowuje dokumentację z realizacji umowy oraz wymieniono, co składa się na tę 
dokumentację. Notatka została podpisana przez Prezesa i Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz Prezesa Zarządu 
TMH Polonia S.A. 
205 Umowy: nr DZ/DR/34/8/2015/K, nr DZ/347/2015/K, nr DZ/349/2015/K, nr DZ/370/2015/K, nr DZ/346/2015/K 
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j) umowa DP/DR/75/2014/K z 7 stycznia 2014 r. (realizacja w okresie od 7 stycznia do 30 
kwietnia 2014 r.) - wynagrodzenie 67 650 zł brutto zapłacone w dwóch ratach: 12 300 zł 
– 9 stycznia 2014 r. i 55 350 zł – 11 lutego 2014 r., 

k) umowa DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r. (okres realizacji od 1 kwietnia 2014 r. do 
30 kwietnia 2015 r.) - wynagrodzenie 246 000 zł brutto zapłacono 11 kwietnia 2014 r., 

l) umowa DZ/DR/427/70/2015/K z 14 sierpnia 2015 r. (realizacja od 1 września do 
31 grudnia 2015 r.) - wynagrodzenie 123 000 zł brutto (umowa pierwotna bez aneksu) 
zapłacono 20 sierpnia 2015 r.,  

m) umowa DZ/DR/55/8/2016 z 15 stycznia 2016 r. (realizacja od 15 stycznia do 31 grudnia 
2016 r.) - wynagrodzenie 240 000 zł płacono ratalnie po 20 000 zł brutto w okresie od 
lutego do lipca 2016 r., a następnie – po zawarciu aneksu z 19 lipca 2016 r. – dokonano 
jednorazowej zapłaty w kwocie 100 000 zł brutto w dniu 19 lipca 2016 r., 

n) umowa DZ/DR/152/14/2017/K z 20 lutego 2017 r. (realizacja od 20 lutego do 31 grudnia 
2017 r.) - wynagrodzenie w kwocie 250 000 zł brutto zapłacono 20 lutego 2017 r., 

o) umowa DP/DR/250/37/2016/K z 31 maja 2016 r. (realizacja od 1 czerwca do 31 grudnia 
2016 r.) - wynagrodzenie 40 000 zł brutto zapłacono 1 czerwca 2016 r., 

p) umowa DP/DR/354/62/2016/K z 12 sierpnia 2016 r. (realizacja od 12 sierpnia do 
31 grudnia 2016 r.) - wynagrodzenie 615 000,04 zł brutto zapłacono w czterech ratach: 
250 000 zł – 16 sierpnia 2016 r., 150 000 zł – 21 września 2016 r., 24 600 zł – 
26 września 2016 r. oraz ostatnia w kwocie 190 400,04 zł, 

q) umowa DP/DR/28/2017/K z 5 stycznia 2017 r. (realizacja od 2 stycznia do 31 marca 
2017 r.) - wynagrodzenie 248 000 zł brutto zapłacono 12 stycznia 2017 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 906-907, 6714-6747]   

(8)   W 11 przypadkach, w uchwałach, w protokołach z posiedzeń Zarządu lub zapisach 
umów, sformułowano uzasadnienia i okoliczności ich zawarcia wskazując m.in.: 

a) integrację środowiska samorządowego (protokół posiedzenia Zarządu BPK nr 
42/06/2015 z 3 czerwca 2015 r. i uchwała Zarządu nr 02/06/2015 z 3 czerwca 2015 r. 
dot. zawarcia umowy DZ/347/2015/K na stworzenie BSLP), 

b) promocję Gminy Bytom (uchwala Zarządu BPK nr 38/02/2016 z 29 lutego 2016 r. dot. 
zawarcia umowy DR/102/14/2016/K z 29 lutego 2016 r.), 

c) interes dzieci i młodzieży oraz interes miasta (uchwała nr 28/04/2015 z 30 kwietnia 
2015 r. dot. zawarcia umowy DZ/349/2015/K na wsparcie akademii piłkarskiej), 

d) wyjazdy za granicę podopiecznych sponsorowanego (FWRPN), co miało promować 
BPK również za granicami kraju (uchwała Zarządu BPK nr 39/02/2016 z 29 lutego 
2016 r. dot. umowy nr DR/103/15/2016/K), 

e) promocja zdrowego trybu życia i dbałości (m.in. uchwała Zarządu BPK nr 6/08/2016 
z 8 sierpnia 2016 r. dot. umowy nr DP/DR/354/62/2016/K z 12 sierpnia 2016 r.). 

[Dowód: akta kontroli str. 7076-7083, 7086-7091, 7111-7114, 7117-7127]   

Odnosząc się do efektów jakie BPK zamierzała uzyskać zawierając umowy sponsoringowe:  

1) nr DZ/DR/34/8/2015/K, nr DP/DR/102/14/2016/K, nr DP/DR/103/15/2016/K, nr 
DP/DR/147/10/2017, nr DZ/DR/190/45/2015/K, nr DZ/370/2015/K, DZ/346/2015/K, nr 
DP/DR/201/14 - Zarząd Spółki wyjaśnił, że prowadząc działania sponsoringowe 
kierowano się lokalnym charakterem wspieranych przedsięwzięć oraz szeroko 
rozumianym interesem społecznym, a także lokalną integracją mieszkańców Bytomia, 
a  wsparcie udzielane było z myślą o propagowaniu tychże inicjatyw wśród lokalnej 
społeczności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu; 

2) nr DZ/347/2015/K - Zarząd Spółki wyjaśnił, że: „Zawarcie umowy miało (…) na celu 
integrację środowiska samorządowego i nawiązania pozytywnych relacji z podmiotami 
współrealizującymi z BPK prace remontowe i inwestycje, np. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Miejski Zarząd Dróg i Mostów”; 
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3) nr DZ/349/2015/K - Zarząd Spółki podał, że wynikało to ze społecznego charakteru 
oferty złożonej przez Bytomski Sport związanej z powołaniem Bytomskiej Akademii 
Piłkarskiej; 

4) nr DZ/DR/897/2012/K i nr DP/DR/280/2013/K - Zarząd BPK stwierdził, że nie posiada 
informacji w tym zakresie ponieważ ówczesny Zarząd Spółki oraz pracownicy 
uczestniczący w przygotowaniach umowy nie są już zatrudnieni w BPK, 
a dokumentacja w tej sprawie jest szczątkowa; 

5) z TMH Polonia i TMH Polonia S.A. (17 umów) - Zarząd podał: „Wsparcie udzielane było 
z myślą o propagowaniu ww. inicjatyw wśród lokalnej społeczności i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu. Ponadto zauważyć trzeba, że BPK wspierało różnego 
rodzaju inicjatywy służące budowaniu społecznej akceptacji działań podejmowanych 
przez Spółkę oraz zaufania odbiorców usług Przedsiębiorstwa. Udzielane wsparcie 
służyć miało budowaniu wizerunku BPK jako Spółki działającej dla dobra mieszkańców 
miasta, szanującej ich potrzeby oraz wspierającej podejmowane przez nich inicjatywy, 
a także jako Spółkę przyczyniającą się do aktywizacji lokalnej społeczności. Trudno 
wobec powyższego odwołać się do określonych efektów, jakie miałaby osiągnąć Spółka 
na skutek tych działań. Należy bowiem odróżnić działanie marketingowe sensu stricto 
od działań PR-owych, nastawionych na budowanie długofalowego pozytywnego 
odbioru Spółki w oczach jej Klientów i mieszkańców miasta. Działania związane 
z wydatkami (…) miały na celu kreowanie wizerunku Spółki jako firmy godnej zaufania 
i dbającej o odbiorców swoich usług, w szczególności mieszkańców Bytomia”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7009-7020, 7024-7035, 7320-7327, 7331-7336]   

5.1.3. Według zestawień sporządzonych przez Spółkę, w latach 2012-2017 BPK udzieliła 
zamówień na usługi medialne 16 kontrahentom, których koszt wyniósł 668 332,44 zł netto. 
Badaniem objęto zamówienia udzielone Wykonawcy o największej wartości zleconych 
usług, tj. 257 087,76 zł netto, co stanowiło 40,64% kwoty wszystkich ujętych w ww. 
zestawieniu usług medialnych. 

W wyniku analizy dokumentacji tego Wykonawcy, dotyczącej 15 zamówień udzielonych na 
podstawie 5 pisemnych zleceń206 i 10 zawartych umów207 ustalono, że wszystkie zostały 
udzielone w latach 2014-2015. I tak:  

1) zlecenie BPK/388/2014 (DR/19/2014) z 3 lutego 2014 r. na okres trzech miesięcy od 
jego podpisania przez Wykonawcę, na kwotę 6 600 zł netto, obejmujące: 

− prowadzenie profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, 
− wsparcie i doradztwo w zakresie prowadzenia funpage'a na portalu Facebook, 
− zwiększenie liczby polubień profilu BPK na Facebook, 
− budowa świadomości marki oraz kształtowanie wizerunku firmy na lokalnych 

portalach społecznościowych i informacyjnych; 

2) zamówienie nr DR/84/2014  24 czerwca 2014 na dostawę 2 000 szt. balonów 
z nadrukiem za kwotę 2 850 zł netto; 

3) zamówienie nr DR/83/2014 z 24 lipca 2014 r. na dwa namioty reklamowe szybkiego 
montażu z nadrukiem, za wynagrodzeniem 6 350 zł netto; 

4) zamówienie nr DZ/DR/116/2014 z 25 lipca 2014 r. na dostawę w ciągu 7 dni roboczych 
od jego podpisania 5 szt. banerów oczkowych z nadrukiem za kwotę 665 zł netto;  

5) zlecenie nr DZ/DR/49/2015 z 11 maja 2015 r. na okres sześciu miesięcy od jego 
podpisania przez wykonawcę, na kwotę 14 400 zł netto, obejmujące: 

− prowadzenie profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, 

                                                      
206 BPK/388/2014 DR/19/2014 z 3 lutego 2014 r., DR/83/2014 z 24 lipca 2014 r., DR/84/2014 24 czerwca 2014 r., 
DZ/DR/116/2014 z 25 lipca 2014 r., DZ/DR/49/2015 z 11 maja 2015 r. 
207 DZ/DR/385/2014/K z 9 lipca 2014 r., DZ/DR/681/2014/K z 3 listopada 2014 r., DZ/DR/224/2014 z 17 grudnia 
2014 r., DZ/DR/21/5/2015/K z 21 stycznia 2015 r., DZ/DR/22/6/2015/K z 21 stycznia 2015 r. DZ/DR/274/57/2015 
z 11 czerwca 2015 r., DZ/DR/435/71/2015/K z 1 września 2015 r., DZ/DR/436/72/2015/K z 1 września 2015 r., 
DZ/DR/437/73/2015/K z 1 września 2015 r., DZ/DR/557/104/2015 z 5 listopada 2015 r. 
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− wsparcie i doradztwo w zakresie prowadzenia funpage'a na portalu Facebook, 
− zwiększenie ilości polubień profilu BPK na Facebook, 
− budowa świadomości marki oraz kształtowanie wizerunku firmy na lokalnych 

portalach społecznościowych i informacyjnych; 

6) umowa nr DZ/DR/385/2014/K z 9 lipca 2014 r. na promocję BPK podczas 
Miechowickiego Pikniku Rodzinnego w dniu 16 sierpnia 2014 r. – wynagrodzenie 
35 000 zł netto; zakres umowy: umieszczenie logo BPK na materiałach promujących 
wydarzenie, umieszczenie banera reklamowego lub roll up’u o wymiarach 1,2m x 2m 
w widocznym miejscu na scenie, możliwość dystrybucji materiałów reklamowych 
podczas imprezy. Wykonawczyni umowy stwierdziła: „Pierwotnie nazwa imprezy 
brzmiała „Miechowicki Piknik Rodzinny” a później była zgłoszona i realizowana jako 
„I Święto Miechowic”. Była to ta sama impreza. Było moim błędem, ze nie dokonano 
zmiany nazwy imprezy w treści umowy nr DZ/DR/385/2014 (…)”; 

7) umowa nr DZ/DR/681/2014/K z 3 listopada 2014 r. na wykonanie oklejenia samochodu 
ciśnieniowego w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania przez BPK projektów oraz 
dostarczenia Wykonawcy samochodów, za wynagrodzeniem 11 788,62 zł netto; 

8) umowa nr DZ/DR/224/2014 z 17 grudnia 2014 r. - promocja podczas projektu Aktywne 
popołudnia na lodzie – wynagrodzenie 20 000 zł netto; zakres umowy: umieszczenie 
logo BPK na materiałach promujących wydarzenie, umieszczenie banera reklamowego 
lub roll up’u o wymiarach 3m x 1m w miejscach realizacji projektu; 

9) umowa nr DZ/DR/21/5/2015/K z 21 stycznia 2015 r. - promocja BPK w dniu 1 lutego 
2015 r. podczas obchodów 150-lecia Parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża 
w Miechowicach, za wynagrodzeniem 3 739,84 zł netto; zakres umowy: umieszczenie 
logo BPK na materiałach promujących wydarzenie, umieszczenie banera reklamowego 
lub roll up’u o wymiarach 3m x 1m w widocznym miejscu na scenie, możliwość 
dystrybucji materiałów reklamowych podczas koncertu towarzyszącemu wydarzeniu; 

10) umowa nr DZ/DR/22/6/2015/K z 21 stycznia 2015 r. - przeprowadzenie działań 
reklamowych i promocyjnych na rzecz BPK w okresie od 22 stycznia do 22 marca 
2015 r. na terenie lodowiska krytego w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, za 
wynagrodzeniem 48 780,49 zł netto; zakres umowy: umieszczenie logo BPK wpisane 
w koło bulikowe, umieszczenie na hali lodowiska za bramką baneru BPK o wymiarach 
10m x 4m, umieszczenie logo BPK o wymiarach 3m x 1m na bandzie lodowiska; 

11) umowa nr DZ/DR/274/57/2015 z 11 czerwca 2015 r. - promocja BPK podczas II Święta 
Miechowic na terenie stadionu sportowego Silesia Miechowice w dniu 27 czerwca 
2015 r. – wynagrodzenie 40 000 zł netto; zakres umowy: umieszczenie logo BPK na 
materiałach promujących wydarzenie, umieszczenie banera reklamowego lub roll up’u 
o wymiarach 1,2m x 2m w miejscach realizacji projektu, możliwość dystrybucji 
materiałów reklamowych podczas imprezy, uczestnictwo czteroosobowej drużyny BPK 
w turnieju „Wymiatacze”; 

12) umowa nr DZ/DR/435/71/2015/K z 1 września 2015 r. - promocja BPK podczas imprezy 
pn. Festyn rodzinny w Łagiewnikach w dniu 12 września 2015 r., za wynagrodzeniem 
10 000 zł netto; zakres umowy: umieszczenie banera reklamowego lub roll up’u 
z hasłem proekologicznym o wym. 3m x 1m w widocznym miejscu, możliwość 
dystrybucji materiałów reklamowych podczas imprezy, nadanie BPK statusu partnera 
imprezy; 

13) umowa nr DZ/DR/436/72/2015/K z 1 września 2015 r. - promocja BPK podczas imprezy 
pn. Obchody z okazji 150-lecia Parafii Św. Krzyża w Miechowicach w dniu 13 września 
2015 r., za wynagrodzeniem 10 000 zł netto, zakres umowy: umieszczenie banera 
reklamowego lub roll up’u z hasłem proekologicznym o wymiarach 3m x 1m 
w widocznym miejscu, możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas 
imprezy, nadanie BPK statusu partnera imprezy; 

14) umowa nr DZ/DR/437/73/2015/K  z 1 września 2015 r. - promocja podczas imprezy pn. 
Pożegnanie lata w dniu 6 września 2015 r. – wynagrodzenie 10 000 zł; zakres umowy: 
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umieszczenie banera reklamowego lub roll up’u z hasłem proekologicznym 
o wymiarach 3m x 1m w widocznym miejscu, możliwość dystrybucji materiałów 
reklamowych podczas imprezy, nadanie BPK statusu partnera imprezy; 

15) umowa nr DZ/DR/557/104/2015 z 5 listopada 2015 r. na wykonanie usług oklejania 
samochodów marki Ford Transit, Ford Transit Courier, Ford Transit Custom w okresie 
do 7 dni od dnia zaakceptowania przez BPK projektów oraz dostarczenia wykonawcy 
samochodów na podstawie protokołu, za wynagrodzeniem 15 853,34 zł netto. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7769-7952, 10685]   

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

1. Zarząd BPK prowadził szeroką działalność sponsoringową, w oderwaniu od charakteru 
prowadzonej działalności Spółki oraz jej możliwości finansowych. W latach 2012-2016 
wydatki na reklamę i reprezentację systematycznie zwiększano208, pomimo ponoszenia 
przez Spółkę wysokich strat finansowych209. Koszty działalności sponsoringowej jakie 
ponosiła BPK w latach 2012-2017 wyniosły 5 061 772,34 zł, z tego większość na podstawie 
zawartych w tym okresie 90 umów. Z tego 62 umowy sponsorskie zawarto z podmiotami 
sektora sportowego. Ich łączne koszty wyniosły 4 751 952,30 zł. 

Odnosząc się do zwiększania w latach 2014-2016 zaangażowania BPK w działalność 
sponsorską Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Nie jesteśmy monopolistą 
dostaw wody w Bytomiu - jesteśmy tylko podmiotem dominującym w tego rodzaju usługach. 
Finansując i reklamując się poprzez sport chcieliśmy dotrzeć z informacją o istnieniu spółki 
do społeczeństwa Bytomia i umocnić swoja pozycję na rynku biorąc pod uwagę 
konkurencyjne działania GPW w zakresie dostaw wody dla podmiotów gospodarczych. 
Zwiększenie nakładów na działalność sponsorską uzasadnione było również chęcią 
zapewnienia dalszego funkcjonowania podmiotom sportowym, w celu odzyskania 
udzielonych im wcześniej pożyczek. Co do zasady przyjęliśmy w BPK, że będziemy 
sponsorować sport oraz wydarzenia, w których biorą udział mieszkańcy Bytomia. W wyniku 
ustaleń audytu przeprowadzonego (…) w 2016 r., BPK w ramach programu naprawczego 
wprowadziła ustalenia w zakresie zawartości umów sponsoringowych i sposobu 
dokumentowania ich realizacji. Zasady te nie zostały wprowadzone w formie pisemnej 
ponieważ komórka ds. promocji i reklamy nie była przeze mnie nadzorowana. Ponadto 
wprowadzono dokument CSR, tj. strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Obecnie 
działalność sponsoringowa została wstrzymana z uwagi na sytuację finansową Spółki 
i realizację programu naprawczego oraz wejście w życie nowego prawa wodnego”.  

W ocenie NIK, uzasadnianie zwiększenia nakładów na działalność sponsorską chęcią 
odzyskania udzielonych wcześniej pożyczek podmiotom sportowym, nie może być uznane 
za racjonalne. W praktyce działanie takie sprowadzało się do próby spłaty własnych 
środków, udostępnionych uprzednio niewypłacalnym podmiotom, przy pomocy własnych 
funduszy, traktowanych jako forma udzielonej im pomocy finansowej.  

NIK zwraca uwagę, że sponsoring (także zakup usług medialnych) generalnie ma na celu 
promowanie marki sponsora i jego produktów dla zwiększenia przewagi konkurencyjnej 
(pozyskanie nowych klientów, wzrost sprzedaży etc.), zatem działania sponsoringowe mają, 
co do zasady, cel komercyjny i są związane z uzyskaniem określonego efektu 
ekonomicznego przez sponsora. 

Ówczesny Prezes Zarządu Spółki stwierdził: „Decyzje o konieczności sponsoringu zespołów 
sportowych i wydarzeń kulturalnych zapadały na spotkaniach u Pana Prezydenta (…) 
i Wiceprezydenta (…) pod ich presją i dotyczyły wszystkich spółek miejskich. Wpłynęło to na 

                                                      
208 Ich udział w kosztach rodzajowych Spółki wzrastał od 0,2% w 2012 r. do 2,1% w 2016 r. Koszty umów 
sponsoringowych realizowanych w latach 2012-2017 wyniosły 5 061 772,34 zł, co stanowiło 85,8% kosztów reklamy 
publicznej (obejmującej reklamę i promocję BPK w ramach sponsoringu oraz reklamę medialną), wynoszących 
5 901 463,04 zł netto i jednocześnie 80,8% łącznych kosztów reklamy i reprezentacji wynoszących wg ksiąg 
rachunkowych Spółki 6 261 465,94 zł. 
209 W latach 2012-2017 Spółka ponosiła straty netto (poza 2013 r., w którym osiągnęła zysk netto w wysokości 
3 083,4 tys. zł) w wysokości (-)3 117,0 tys. zł w 2012 r., (-)8 288,3 tys. zł w 2014 r., (-)43 674,2 tys. zł w 2015 r.,  
(-)17 126,7 tys. zł w 2016 r. i (-)10 492,9 tys. zł w 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zwiększenie kwot przeznaczonych na działalność sponsorską. Nie wprowadzono zasad 
działalności sponsorskiej w BPK, ponieważ moim zdaniem nie było to wówczas konieczne. 
Ponadto celem działalności sponsorskiej prowadzonej przez BPK w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu było stworzenie pozytywnego wizerunku i myślenia o BPK”. 

Spółka nie określiła wymiernych efektów jakie przyniosła BPK prowadzona działalność 
sponsoringowa, a biorąc pod uwagę jej pogarszające się wyniki finansowe, należy 
stwierdzić, że była ona nieskuteczna i szkodząca interesom ekonomicznym BPK, m.in. 
z uwagi na znaczną skalę dokonywanych wydatków na te działania. 

Jak stwierdził Zarząd BPK, sponsoring był nakierowany na budowanie wizerunku Spółki 
i uwzględniał szeroko rozumiany interes społeczny. Najczęstszym uzasadnieniem zawarcia 
umów sponsoringowych było budowanie wizerunku Bytomia i BPK bez sprecyzowania 
konkretnych, zwymiarowanych efektów jakie zamierzano osiągnąć. 

Odnosząc się do analiz potrzeb w zakresie działalności sponsoringowej BPK, w tym do 
oczekiwanych korzyści dla prowadzonej przez BPK działalności, Zarząd BPK wyjaśnił: 
„Spółka nie prowadziła analiz dotyczących polityki sponsoringowej, natomiast fakt jej 
prowadzenia był wynikiem działań opartych na koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Zauważyć przy tym trzeba, że Przedsiębiorstwo prowadząc działania 
sponsoringowe najczęściej kierowało się lokalnym charakterem wspieranych przedsięwzięć 
oraz szeroko rozumianym interesem społecznym, a także lokalną integracją mieszkańców 
Bytomia. Wsparcie udzielane było z myślą o propagowaniu tychże inicjatyw wśród lokalnej 
społeczności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Ponadto zauważyć trzeba, że 
BPK wspierało różnego rodzaju inicjatywy służące budowaniu społecznej akceptacji działań 
podejmowanych przez Spółkę oraz zaufania odbiorców usług Przedsiębiorstwa. Udzielane 
wsparcie służyć miało budowaniu wizerunku BPK jako Spółki działającej dla dobra 
mieszkańców miasta, szanującej ich potrzeby oraz wspierającej podejmowane przez nich 
inicjatywy, a także jako Spółkę przyczyniającą się do aktywizacji lokalnej społeczności. 
Trudno wobec powyższego odwołać się do określonych wskaźników, jakie miałaby 
osiągnąć Spółka na skutek tych działań. Należy bowiem odróżnić działanie marketingowe 
sensu stricte od działań PR-owych, nastawionych na budowanie długofalowego 
pozytywnego odbioru Spółki w oczach jej Klientów i mieszkańców miasta. (…) Nie były 
wobec tego prowadzone badania mające na celu wpływ podejmowanych działań na 
wskaźniki takie jak wzrost sprzedaży (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7329-7330, 10704-10705, 10719]  

W ocenie NIK, powyższe wyjaśnienia świadczą o tym że Zarząd BPK w części utożsamia 
działalność Spółki, z celami jakim przyświeca działalność Gminy lub organizacji pożytku 
publicznego. NIK zwraca uwagę, że integracja mieszkańców Bytomia, ich aktywizacja czy 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu, nie są zadaniami, do których realizacji została 
powołana spółka BPK. Spółka powinna skutecznie, efektywnie i oszczędnie prowadzić m.in. 
gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami, a ponosząc na swojej podstawowej 
działalności wysokie straty finansowe i wydatkując w tym samym czasie wielomilionowe 
kwoty na działalność sponsoringową, zdaniem NIK, nie przyczyniała się w ten sposób do 
budowy swojego pozytywnego wizerunku. 

2. W latach 2012-2016 w BPK nie stosowano ani nie ustalono rzetelnych procedur 
dotyczących zasad i warunków prowadzenia działalności sponsoringowej Spółki, jak 
również zlecania reklamy medialnej. Dopiero w połowie 2017 r. opracowano 
jednostronicową procedurę zawierania umów reklamowych i promocyjnych (stanowiącą 
załącznik do Programu naprawczego BPK) oraz wprowadzono Strategię Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – działania te jednak, zdaniem NIK, nie uregulowały 
w wystarczającym stopniu postępowania w tym zakresie, ponieważ dokumenty te były 
ogólnikowe (CSR) lub miały doraźny charakter (Program naprawczy), a w żadnym z nich nie 
uzależniono wysokości wydatków na sponsoring czy na reklamę medialną od dodatnich 
wyników finansowych BPK. W latach 2012-2017 w BPK nie obowiązywały plany ani 
założenia działalności sponsoringowej i promocyjnej, nie określano żadnych mierników 
efektów prowadzonej działalności w tym zakresie, jak również nie dokonywano ocen tej 
działalności.  
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Odnosząc się do zasad prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej, 
promocyjnej, zlecania usług medialnych oraz oceny efektów tej działalności, Zarządu BPK 
wyjaśnił: „W latach 2012-2017 nie obowiązywały BPK żadne procedury dotyczące zasad 
prowadzenia działalności sponsoringowej, promocyjnej, zlecenia usług medialnych (…). Nie 
prowadzono także oceny efektów działalności sponsoringowej, promocyjnej i zakupu usług 
medialnych (…). W 2016 r. jednak, po otrzymaniu raportu z audytu przeprowadzonego 
w BPK przez D. (…), BPK zleciło wykonanie dokumentu określającego zasady prowadzenia 
działalności sponsoringowej przez Spółkę. Wynikiem tego było wprowadzenie w lipcu 2017 
roku uchwałą Zarządu BPK Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W przypadku 
udzielania zamówień na usługi medialne lub doradcze stosowane były zapisy Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 4961, 6608-6609, 6631-6646]   

Oprócz przywołanej wyżej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Zarząd Spółki 
w lipcu 2017 r. wprowadził, jako element Programu naprawczego jednostronicową 
procedurę210, dotyczącą zawierania umów reklamowych i promocyjnych przez BPK, 
określającą następującą kolejność działań: 

− opracowanie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej zatwierdzanych przez 
Zarząd BPK i Radę Nadzorczą BPK, 

− wpływ wniosku podmiotu zainteresowanego lub decyzja Zarządu BPK, 
− rozpatrzenie wniosku przez Zarząd z uwzględnieniem: zasadności zaangażowania się w taką 

działalność, sytuacji finansowej Spółki, dokonania oceny efektywności poprzez porównanie 
kosztów danej umowy do projekcji przewidywanych efektów, społecznego charakteru wniosku, 

W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu BPK miało następować: 

− zawarcie umowy reklamowej ze szczegółowym określeniem jej przedmiotu, dokładnym 
określeniem świadczeń reklamowo/promocyjnych oraz ich formy/postaci, 

− bieżąca kontrola realizacji umowy, w tym dokumentowanie za pomocą zdjęć, opinii społecznych, 
komentarzy prasowych, folderów, ulotek, 

− dokonanie po zakończeniu realizacji umowy weryfikacji efektywności opartej na badaniach rynku, 
− przekazywanie informacji do Rady Nadzorczej BPK oraz do Referatu Nadzoru Właścicielskiego 

Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 

Procedura ta nie uzależniała wydatków na sponsoring od dodatnich wyników finansowych 
Spółki. Spośród siedmiu umów sponsoringowych zawartych przez BPK w 2017 r. 
i zrealizowanych na łączną kwotę 836 241 zł brutto, sześć na kwotę 833 781 zł brutto 
zostało podpisanych w styczniu i lutym 2017 r., a tylko jedna została zawarta po 
wprowadzeniu ww. procedury - w dniu 16 października 2017 r.- na kwotę 2 460 zł brutto. 

[Dowód: akta kontroli str. 4961]  

Nie wprowadzono, jako obowiązujących w Spółce proponowanych regulacji dot. 
prowadzenia działalności sponsoringowej, zawartych w opracowaniu Zasady prowadzenia 
działalności sponsoringowej przez BPK, przygotowanym na zlecenie BPK przez firmę 
zewnętrzną, na podstawie umowy nr DP/298/2016/K z 14 lipca 2016 r. Zasady te określały: 

− cele i obszary działalności sponsoringowej,  
− zasady jej prowadzenia - powiązując budżet sponsoringowy z prognozowanym zyskiem 

netto Spółki za poprzedni rok,  
− zasady jej planowania i raportowania,  
− warunki i zasady zawierania umów, ich zawartość oraz wzór umowy sponsoringu.  

[Dowód: akta kontroli str. 4996-5004]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Po otrzymaniu opracowania zasad działalności sponsoringowej 
przygotowanej przez C. (…) Zarząd BPK (…) przekazał go odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Spółki, wskazując jednocześnie na potrzebę wdrożenia go do procedur 
obowiązujących w BPK. Opracowanie to było podstawą dla stworzenia strategii CSR 
wprowadzonej w życie Zarządzeniem wewnętrznym nr 31/2017 Prezesa Zarządu BPK. 
Wzór umowy sponsoringowej przygotowany przez C. (…) został natomiast wprowadzony, 
po nieznacznej modyfikacji, jeszcze przed wejściem w życie strategii CSR. (…) Zarząd BPK 

                                                      
210 Stanowiącą załącznik do Programu zatwierdzonego uchwałą Zarządu BPK nr 18/07/2017 z 20 lipca 2017 r. 
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nie uzależniał działalności sponsoringowej od wyników BPK osiąganych w poszczególnych 
latach, bowiem nie prowadzono żadnych analiz i nie ustalono żadnych mierników 
pozwalających na faktyczne ustalenie czy działalność sponsoringowa miała wpływ na wynik 
finansowy spółki. Jednocześnie nie było możliwe faktyczne ustalenie tych mierników 
z uwagi na liczne zobowiązania spółki, (jak np. kara finansowa za składowisko, dodatkowe 
zobowiązania kredytowe), które miały przełożenie na wyniki spółki, a które nie pozwalały na 
uzyskanie rzeczywistych wyników (…)”. Ponadto Zarząd BPK wyjaśnił, że działalność 
sponsoringowa była podejmowana w związku z kreowaniem wizerunku Spółki, jako firmy 
godnej zaufania i dbającej o odbiorców swoich usług, „a tym samym nie weryfikowano 
przełożenia prowadzonej działalności na wyniki finansowe”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7319, 7329-7330] 

Zdaniem NIK, strategia CSR, opracowana w formie prezentacji, nie stanowiła narzędzia 
wyczerpująco regulującego działalność sponsoringową w BPK. Zawierała ona jedynie 
ogólne założenia w zakresie sponsoringu na szczeblu miejskim. Sponsoring 
scharakteryzowano jako aktywność zewnętrzną BPK w obszarze sportu amatorskiego 
i zawodowego, wskazując priorytety (adresatów) tej działalności, takie jak m.in.: wspieranie 
amatorskich sekcji sportowych, sponsoring wydarzeń lokalnych o charakterze rekreacyjnym, 
promocja sportu wśród pracowników, bezpośredni wpływ na integrację lokalnej 
społeczności, sponsoring lokalnych drużyn sportowych półzawodowych i zawodowych, 
wspieranie organizacji z wieloletnią historią zakorzenionych w sportowej tradycji Bytomia). 
Strategia CSR nie ustalała związku nakładów na działalność sponsoringową z zyskiem 
Spółki ani też nie regulowała procedur jej prowadzenia (np. zawieranie umów, monitoring 
ich realizacji, ocena efektów). 

[Dowód: akta kontroli str. 4961, 6550, 6633-6646]    

3. Umowy sponsoringowe zawierane w latach 2012-2017 przez Zarząd BPK nie 
zabezpieczały właściwie interesu Spółki, ponieważ: 

a) W 24211 na 27 zbadanych przypadków, umowy nie zawierały postanowień dotyczących 
dokumentowania i sprawozdawania przez sponsorowanego realizacji jego zobowiązań 
lub pozwalających BPK na zwracanie się do wykonawców z żądaniem 
udokumentowania ich realizacji.  

Zarząd BPK wyjaśnił, iż nie miał świadomości o konieczności wprowadzania takich 
postanowień, tym bardziej, że każda umowa przed jej podpisaniem przez Zarząd BPK, 
była opiniowana przez kancelarię prawną, która nie wskazywała na potrzebę 
wprowadzenia takich zapisów. Dopiero po otrzymaniu raportu z audytu 
przeprowadzonego przez firmę D. oraz po otrzymaniu opracowania dot. zasad 
działalności sponsoringowej przygotowanego przez firmę C., Zarząd Spółki wprowadził 
do stosowania nowy wzór umowy sponsoringowej zawierający m.in. przedmiotowe 
zapisy. 

Zdaniem NIK, regulacje zapewniające monitoring realizacji umów sponsoringowych, to 
podstawowe narzędzie pozwalające na weryfikację prawidłowości wywiązywania 
sponsorowanego ze swoich zobowiązań, a jednocześnie umożliwiające efektywne 
wykorzystanie przekazanych środków. Wprowadzenie takich postanowień do umów 
powinno być (choć nie było) dla Zarządu BPK przedmiotem szczególnej uwagi. Miało to 
tym większe znaczenie, wobec przelewania przez BPK podmiotom sponsorowanym 
środków, w większości przypadków, jeszcze przed zrealizowaniem zakresu rzeczowego 
tych umów, tj. dokonywania zapłaty w dacie zawarcia umów lub kilka dni po ich 
podpisaniu. Ponadto NIK zwraca uwagę, że w umowie sponsoringowej nr 
DP/DR/28/2017/K z 5 stycznia 2017 r., podpisanej już po zaistnieniu zdarzeń 

                                                      
211 Umowy nr (bez umowy na kalendarze): DZ/DR/34/8/2015/K, DZ/347/2015/K, DP/DR/102/14/2016/K, 
DZ/349/2015/K, DP/DR/103/15/2016/K, DZ/DR/190/45/2015/K, DZ/370/2015/K, DZ/346/2015/K, 
DP/DR/280/2013/K, DP/DR/201/2014, DZ/DR/1695/2012/K, DZ/DR/1767/2012/K, DP/DR/127/2013/K, 
DP/DR/428/2013/K, DP/DR/75/2014/K, DP/DR/273/2014/K, DZ/DR/308/64/2015, DZ/DR/427/70/2015/K, 
DZ/DR/55/8/2016/K, DZ/DR/474/80/2015/K, DZ/DR/679/112/2015/K, DZ/DR/53/7/2016/K, DP/DR/354/62/2016/K, 
DP/DR/28/2017/K.  
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przedstawionych w ww. wyjaśnieniu, również nie zawarto postanowień dot. 
monitorowania jej wykonywania.  

Pomimo ww. brakujących postanowień umów sponsoringowych, w 24 przypadkach na 
27 zrealizowanych umów udokumentowano w różnej formie i zakresie ich realizację. 
W przypadku trzech umów nie udokumentowano ich wykonania, przy czym umowy te 
nie przewidywały takiego obowiązku. Dotyczyło to umów: nr DZ/349/2015/K z 11 maja 
2015 r. zawartej z FWRPN, nr DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r. zawartej z KS 
Polonia oraz nr DP/DR/280/2013/K z 18 kwietnia 2013 r. zawartej z TS Polonia.  

[Dowód: akta kontroli str. 6725, 6732, 7322, 7326-7326, 7333-7334]   

b) W 5 na 28 analizowanych przypadków, umowy nie zawierały postanowień dotyczących 
odpowiedzialności sponsorowanych względem BPK, z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Dotyczyło to umów: 

− nr DZ/DR/34/8/2015/K z 23 stycznia 2015 r. zawartej z BS, na okres od 1 stycznia 
2015 r. do 30 czerwca 2015 r., na kwotę 184 500 zł brutto, zapłaconej w ratach 
miesięcznych w okresie od lutego do lipca 2015 r.; 

− nr DZ/347/2015/K z 8 czerwca 2015 r. zawartej z BS, na okres do oficjalnego 
zakończenia rozgrywek BSLP, na kwotę 95 500 zł brutto, zapłaconej 31 lipca 2015 r.;  

− nr DZ/349/2015/K z 11 maja 2015 r. zawartej na czas nieokreślony z FWRPN na 
kwotę 100 000 zł brutto, zapłaconej 31 lipca 2015 r.; 

− nr DZ/370/2015/K z 30 kwietnia 2015 r. zawartej z KS Polonia, na okres do końca 
stycznia 2016 r., na kwotę 184 500 zł brutto, zapłaconej 5 maja 2015 r.; 

− nr DZ/346/2015/K z 10 czerwca 2015 r. zawartej z KS Polonia, na czas meczu w 
dniu 17 czerwca 2015 r., na kwotę 112 000 zł brutto, zapłaconej 16 czerwca 2015 r.  

W sprawie braku w ww. umowach postanowień dot. konsekwencji nierealizowania lub 
nienależytego realizowania umowy (np. warunków odstąpienia od umowy, wysokości 
kar, warunków zwrotu środków już wypłaconych zleceniobiorcy), Zarząd BPK wyjaśnił, 
że nie miał świadomości konieczności ich zawierania, tym bardziej, że umowy, przed ich 
podpisaniem przez Zarząd BPK, były opiniowane przez kancelarię prawną, która nie 
widziała potrzeby wprowadzenia takich zapisów. 

[Dowód: akta kontroli str. 6722-6723, 6725, 6730-6732, 7331-7334]   

NIK zwraca uwagę, że poza oczekiwaną od Zarządu BPK dbałością o należyte 
zabezpieczenie interesów Spółki, wymagania odnośnie wprowadzenia ww. postanowień 
wynikały również z § 11 ust. 2 Instrukcji obiegu kontroli dokumentów w BPK z 1 czerwca 
2010 r., wg którego umowa powinna zawierać m.in. zapisy dotyczące odpowiedzialności 
odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
zapisy określające skutki odstąpienia lub rozwiązania umowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 906-907]  

4. Przed zawarciem umowy sponsorskiej nr DP/DR/201/2014 z 10 marca 2014 r. na kwotę 
430 500 zł brutto, Zarząd BPK nie uzyskał zgody RN na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 
kwoty 250 000 zł brutto - wymaganej na podstawie § 15 ust. 11 Umowy Spółki. O taką 
zgodę wystąpiono (w ramach wolnych wniosków) dopiero na posiedzeniu RN 24 kwietnia 
2014 r., w trakcie którego Rada uchwałą nr 11/04/2014 wyraziła zgodę na zaciągnięcie ww. 
zobowiązania, z mocą obowiązywania od 10 marca 2014 r. 

Podkreślenia wymaga także fakt, iż płatność z tytułu realizacji ww. umowy nastąpiła 
w dniach 14 marca 2014 r. – 246 000 zł i 31 marca 2014 r. – 184 500 zł, tj. przed 
wystąpieniem Zarządu BPK do RN Spółki o wyrażenie ww. zgody. 

[Dowód: akta kontroli str. 7294-7314]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „W związku z podpisaniem przez Zarząd Spółki umowy nr 
DP/DR/201/14 bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej w formie 
uchwały, jako że (…) czynność zaciągnięcia zobowiązania o wartości pow. 250 000,00 zł 
brutto zgodnie z treścią aktu założycielskiego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, 
Zarząd Spółki wniósł o jej udzielenie z mocą obowiązującą od dnia 10 marca 2014 r. Brak 
określenia kwoty netto/brutto stanowi oczywistą omyłkę pisarską i wynika z niedopatrzenia. 
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W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 03/2014 z  dnia 24 kwietnia 2014 r. w pkt 
Wolne wnioski widnieje zapis, iż »Rada Nadzorcza po wysłuchaniu uzasadnienia Zarządu 
podjęła jednogłośnie uchwałę nr 11/04/2014«. W związku z powyższym zasadnym wydaje 
się stwierdzenie, że Rada Nadzorcza przed podjęciem przedmiotowej uchwały uzyskała 
wszelkie wyjaśnienia, co do kwoty oraz pozostałych warunków zawartej pomiędzy stronami 
umowy (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7335]   

NIK zwraca uwagę, że zgoda RN powinna zostać uzyskana przed zaciągnięciem 
zobowiązania. Tymczasem zwrócono się o taką zgodę dopiero po zawarciu umowy oraz 
nawet po zapłacie wynikającego z niej wynagrodzenia. Sprawa zaciągnięcia ww. 
zobowiązania była rozpatrywana w ramach wolnych wniosków zgłoszonych na posiedzeniu 
w dniu 24 kwietnia 2014 r., co wskazuje na brak wcześniejszego planowania przez Zarząd 
wystąpienia do RN o ww. zgodę, pomimo że wcześniej, tj. 26 marca 2014 r. odbyło 
posiedzenie RN, a ponadto uchwały podejmowano również w trybie obiegowym. Zdaniem 
NIK, Zarząd BPK ograniczył organowi nadzoru Spółki możliwość realnego wykonywania 
jego uprawnień. Ponadto nie sposób ustalić, czy RN wiedziała, iż kwota 350 000 zł, o którą 
wnioskował Zarząd BPK, to kwota netto, a nie brutto, co mogło mieć wpływ na podjęcie 
decyzji w tej sprawie. 

[Dowód: akta kontroli str. 10991]  

5. W dwóch przypadkach, nie zwrócono się do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody 
na zawarcie kolejnej umowy - z tym samym sponsorowanym i w tym samym zakresie, której 
kwota wraz z kwotą pierwszej umowy, w tym samym roku kalendarzowym przekraczała 
kwotę 250 000 zł brutto. Dotyczyło to zawarcia umów: 

− nr DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r., na kwotę 246 000 zł brutto, w sytuacji gdy 
wcześniej zawarto umowę nr DP/DR/75/2014/K z 7 stycznia 2014  r. na kwotę 67 650 zł 
brutto – zatem łączna kwota zawartych z TMH S.A. umów sponsorskich w 2014 r. 
wyniosła 313 650 zł brutto; 

− zawierając umowę nr DZ/370/2015/K z 30 kwietnia 2015 r., na kwotę 184 500 zł brutto, 
w sytuacji gdy wcześniej zawarto umowę nr DZ/DR/190/45/2015/K z 22 kwietnia 2015 r. 
na kwotę 250 000 zł brutto – zatem łączna kwota umów z KS Polonia wyniosła 434 500 
zł brutto. Jeszcze w tym samym roku zawarto kolejną umowę nr DZ/346/2015/K z 10 
czerwca 2015 r. z tym samym sponsorowanym na kwotę 112 000 zł brutto.  

Jak wyjaśnił Zarząd BPK, postanowienia § 15 ust. 11 Umowy Spółki, dotyczące wyrażania 
zgody przez RN na zaciąganie zobowiązań powyżej 250 000 zł brutto, określały jedynie 
kwotę jednostkową, a nie łączną wartość umów zawartych z jednym podmiotem. NIK nie 
podziela powyższego stanowiska, bowiem taka interpretacja ww. postanowienia czyniłaby 
tę regulację martwą, tj. całkowicie nieskuteczną wobec łatwości jej obejścia, drogą dzielenia 
umów sponsoringowych na umowy o niższych wartościach. 

 [Dowód: akta kontroli str. 6787-6788, 6803-6805, 7023, 7237-7271, 7330]   

6. Realizując z TMH Polonia umowę sponsorską nr DP/DR/75/2014/K z 7 stycznia 2014 r., 
obowiązującą od 7 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014 (po aneksie z 3 lutego 2014 r.), 
zapłacono 11 lutego 2014 r. jednorazowo kwotę 55 350 zł brutto za fakturę 16/02/2014/TMH 
z 3 lutego 2014 r., obejmującą 3 miesiące realizacji tej umowy, co było niezgodne z jej § 3 
ust. 2, wg którego płatność miała następować do 10-go każdego miesiąca.  

Zarząd BPK wyjaśnił, że uwzględniając dotychczasową dobrą współpracę, podjęto decyzję 
o zapłacie kwoty wynikającej z faktury nr 16/02/2014/TMH w wys. 55 350 zł, w związku 
z pismem TMH Polonia, w którym to klub zawnioskował o zapłatę za trzy miesiące, 
uzasadniając to koniecznością zachowania swojej płynności finansowej. 

NIK zwraca uwagę, że TMH złożyło ww. wniosek w piśmie z 3 lutego 2014 r., lecz w aneksie 
do powyższej umowy212, zawartym w tym samym dniu, nie wprowadzono zmiany sposobu 
płatności z comiesięcznej na jednorazową. 

[Dowód: akta kontroli str. 6787-6796, 10652, 10654] 

                                                      
212 W którym dołożono jedno zadanie oraz zwiększono kwotę wynagrodzenia do 15 000 zł netto miesięcznie. 
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7. Zamówienia na medialne usługi reklamowe (inne niż wynikające z umów 
sponsoringowych) Spółka udzielała w sposób nierzetelny i z naruszeniem przyjętych w BPK 
regulaminów, a sposób dokumentowania ich realizacji nie zabezpieczał właściwie interesu 
Spółki. Na 15 zamówień objętych badaniem, udzielonych kontrahentowi o największym 
wartościowo udziale: 

a) W 5 przypadkach nierzetelnie udokumentowano realizację zamówień, w tym: 

• w trzech przypadkach213 - zamówień dot. wykonania materiałów reklamowych na 
łączną kwotę 12 133,95 zł brutto (9 865 zł netto), nie sporządzono protokołów ich 
odbioru, co uniemożliwiało ustalenie rzeczywistych terminów i zakresów ich wykonania. 
Jak stwierdziła pracownica dokonująca opisu faktur dot. realizacji ww. zamówień - 
materiały reklamowe zostały dostarczone, lecz nie pamięta, kiedy to nastąpiło, 
a protokołów odbioru przedmiotów umów nie sporządzano. Wg zeznań wykonawcy, 
przedmioty będące wynikiem realizacji ww. zamówień zostały dostarczone do BPK 
w dniach wystawienia faktur, a protokołów przekazania nie sporządzono, ponieważ BPK 
tego nie żądała. Okoliczności realizacji ww. zamówień wynikające z przedłożonej 
dokumentacji budziły wątpliwości, ponieważ: 

− za realizację zamówienia nr DR/83/2014 z 24 lipca 2014 r., wystawiono fakturę 
FS/14/7/9 z 24 lipca 2014 r., tj. z tego samego dnia co data zlecenia. Tymczasem wg 
zamówienia wykonawca miał w pierwszym etapie przedstawić do akceptacji 
wizualizację nadruku na namiotach reklamowych, a zamówienie miało zostać 
zrealizowane w ciągu 14 dni od tej akceptacji. 

− za realizację zamówienia nr DZ/DR/116/2014 z 25 lipca 2014 r., wystawiono fakturę 
nr FS/14/9/4 z 29 września 2014 r., tj. po upływie ponad 2 miesięcy od daty 
zamówienia. Tymczasem termin realizacji zamówienia miał wynieść 7 dni roboczych 
od dnia jego podpisania, co wskazywałoby na znaczne opóźnienie. 

Konfrontacja powyższych wyjaśnień oraz dokumentacji zamówień nie pozwala na 
ustalenie, czy przedmiot zleconych prac został wykonany zgodnie z treścią zamówień 
oraz w terminie. Zdaniem NIK brak protokołów przekazania uniemożliwia ocenę 
rzetelności egzekwowania przez BPK realizacji udzielonych zamówień oraz 
jednoznaczne zweryfikowanie zakresu ich wykonania, utrudnia przy tym Spółce 
ewentualne dochodzenie roszczeń w przypadku nieprawidłowego wywiązywania się 
przez wykonawcę z realizacji zleconych prac. 

• w dwóch przypadkach nie sporządzono protokołów przekazania samochodów BPK 
do oklejenia, wymaganych zgodnie z § 7 ust. 1 umów odpowiednio: nr 
DZ/DR/681/2014/K z 3 listopada 2014 r. i nr DZ/DR/557/104/2015 z 5 listopada 2015 r. - 
celem ustalenia terminu rozpoczęcia ich realizacji. W przypadku ww. umów nie 
sporządzono również protokołów odbioru wykonanych prac, które zgodnie z § 7 ust. 3 
tych umów miały potwierdzać zachowanie terminu ich realizacji, a z momentem ich 
podpisania wykonawca przenosił na rzecz BPK całość autorskich praw majątkowych do 
projektów. Ponadto zgodnie z § 4 ww. umów wykonawca udzielał gwarancji214 na 
trwałość reklamy na czynniki atmosferyczne - od dnia obustronnego podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. NIK zwraca także uwagę, że w umowach 
przewidziano kary umowne za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczone od 
dat dostarczenia samochodów do oklejenia, które miały wynikać właśnie z protokołów 
przekazania ich do wykonawcy umowy.  

Pracownica, która opisała faktury związane z realizacją tych umów, stwierdziła, że nie 
wie dlaczego w ww. przypadkach nie sporządzono protokołów przekazania i odbioru. 
Wykonawca tych umów także stwierdził, że nie wie dlaczego takich protokołów nie 

                                                      
213 W których nie zawarto pisemnych umów na usługi medialne ograniczając się do skierowania pisemnych 
zamówień i zleceń do wykonawcy, co dotyczyło zamówień: (1) nr DR/83/2014 z 24 lipca 2014 r. na dwa namioty 
reklamowe szybkiego montażu z nadrukiem, za wynagrodzeniem w kwocie 6 350 zł netto, (2) nr DR/84/2014 
z 24 czerwca 2014 na dostawę 2 000 szt. balonów z nadrukiem za kwotę 2 850 zł netto, (3) nr DZ/DR/116/2014 
z 25 lipca 2014 r. na dostawę 5 szt. banerów oczkowych z nadrukiem za kwotę 665 zł netto. 
214 Półrocznej w przypadku umowy nr DZ/DR/681/2014/K z 3 listopada 2014 r. i rocznej w przypadku umowy nr  
DZ/DR/557/104/2015 z 5 listopada 2015 r. 
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sporządzono dodając, iż będąc w dobrych relacjach ze Spółką ich nie potrzebował, 
a BPK ich nie żądała.  

[Dowód: akta kontroli str. 7784-7810, 7854-7870, 7962-7963, 7971, 10680-10681]  

b) Udzielanie zamówień na usługi reklamy medialnej następowało bez uprzedniego, 
rzetelnego rozpoznania potrzeb BPK w tym zakresie i bez wymaganego rozeznania 
rynku, poprzez skierowanie zapytań ofertowych - w oparciu o procedury wynikające 
z obowiązujących Regulaminów postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2012 
i 2014 r. I tak: 

• Zamówienie realizowane w ramach umowy nr DZ/DR/22/6/2015/K z 21 stycznia 
2015 r., której przedmiotem było prowadzenie działań reklamowych i promocyjnych na 
rzecz BPK od 22 stycznia do 22 marca 2015 r., na terenie lodowiska krytego przy ul. 
Pułaskiego 71, za wynagrodzeniem 48.780,49 zł netto, udzielono na podstawie oferty 
wykonawcy, bez zastosowania trybu określonego w § 14 Regulaminu postępowania 
przy udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r.215, wg którego wybór wykonawcy winien 
nastąpić w formie zapytania ofertowego skierowanego do co najmniej trzech 
wykonawców216. Nie sporządzono również dokumentacji wymaganej tym przepisem, tj. 
wniosku o wszczęcie procedury, zapytania ofertowego i protokołu z negocjacji.  

Zamówienie udzielono na podstawie oferty, która wpłynęła do BPK 20 stycznia 2015 r., 
przy czym na przedłożonej dokumentacji nie było jakichkolwiek adnotacji Zarządu BPK.  

Wyjaśniając wybór wykonawcy ww. zamówienia, pracownica Działu ds. Mediów, 
Promocji i Reklamy stwierdziła m.in. że: „Zawieranie wszystkich umów sponsorskich 
i reklamowych odbywało się w ten sposób, że Zarząd BPK po wpłynięciu oferty 
podejmował decyzję o jej zawarciu lub odrzuceniu. Jeśli decyzja Zarządu była 
pozytywna otrzymywałam ofertę wykonawcy oraz ustne polecenie sporządzenia projektu 
umowy od mojej przełożonej lub od któregoś członka Zarządu BPK. W umowach 
zawartych z (…) ich inicjatorem była ta firma za wyjątkiem dwóch umów dotyczących 
oklejenia samochodów, w przypadku których wnioskodawcą była BPK”. 

Zakres umowy nr DZ/DR/22/6/2015/K z 21 stycznia 2015 r. obejmował: umieszczenie 
logo BPK wpisane w koło bulikowe, umieszczenie na hali lodowiska, za bramką baneru 
BPK o wym. 10m x 4m oraz umieszczenie logo BPK o wymiarach 3m x 1m na bandzie 
lodowiska217. 

Wyjaśniając, kto wykonywał banery i loga BPK oraz kto je umieszczał w miejscach 
wskazanych w umowie, pracownica BPK dokonująca opisu faktur potwierdzających ich 
zgodność z umową nr DZ/DR/22/6/2015/K stwierdziła m.in.: „Opis dokonywany przeze 
mnie na odwrocie faktur dostarczonych do komórki promocji i reklamy BPK miał na celu 
przyporządkowanie faktury do konkretnej umowy czy zlecenia, natomiast nie było to 
potwierdzenie przeprowadzenia ich weryfikacji merytorycznej w zakresie zgodności 
wykonania usługi ze zleceniem czy umową. Potwierdzenie przeze mnie na odwrocie 
faktur sprawdzenia ich pod względem rachunkowym  obejmowało weryfikację kwoty i jej 
zgodności z zapisami umowy lub zlecenia. (…) Nie wiem, kto wykonał nośniki reklamy 
w ramach umowy. Nie pamiętam, czy BPK przekazywała jakiekolwiek banery czy logo 
do zamieszczenia w ramach tej reklamy. BPK nie wykonywała prac w zakresie 
umieszczenia logo BPK w kole bulikowym na tafli lodowiska”. 

Wykonawczyni umowy stwierdziła m.in., że: „W ramach umowy wykonałam przy pomocy 
pracowników klubu TMH Polonia Bytom, dwa loga w miejscach na tafli lodowiska 
wskazanych na rysunku graficznym zamieszczonym w złożonej przeze mnie ofercie do 
BPK. W tych miejscach na tafli lodowiska nie było nic umieszczone przed wykonaniem 
przeze mnie z pomocą pracowników klubu sportowego tych robót. Nie pamiętam skąd 

                                                      
215 Dla wartości zamówienia od 5 000 euro do 30 000 euro. 
216 W uzasadnionych przypadkach do 2 wykonawców. 
217 Zgodnie z § 3 umowy DZ/DR/22/6/2015/K z 21 stycznia 2015 r., wykonawca zobowiązał się udokumentować 
należyte jej wykonanie przesyłając do 24 marca 2015 r. stosowną dokumentację zawierającą zdjęcia przedmiotu 
umowy. Okazane trzy wydruki skanów fotografii, przekazanych przez wykonawcę, obrazowały: widok wnętrza 
lodowiska z trzema logo BPK na bandzie wokół tafli, baner reklamowy z logo BPK zawieszony za bramką oraz logo 
BPK na tafli lodowiska. 
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pozyskałam materiały do wykonania przedmiotu umowy ani też nie pamiętam, czy 
płaciłam za to wspomnianym pracownikom klubu sportowego, którzy mi przy tym 
pomagali. Poinformowała także, iż banery 10m x 4m i 3m x 1m zostały przez nią 
dostarczone i zamontowane przy pomocy pracowników Klubu Sportowego TMH Polonia. 
Ponadto podała, że: „Wykonanie baneru oraz wykonanie logo w formie naklejonej na 
bandzie lodowiska podzleciłam zaprzyjaźnionej firmie. Ja nie mam sprzętu do realizacji 
takich zadań. Nie pamiętam, czy w czasie zamieszczania przeze mnie materiałów 
reklamowych na podstawie ww. umowy były na terenie lodowiska jakiekolwiek inne 
materiały promujące BPK oprócz tych, które zamieściłam na podstawie umowy 
DZ/DR/224/2014 z 17 grudnia 2014 r. (projekt »Aktywne popołudnia na lodzie«)”.  

Na okres do 31 stycznia 2015 r. z ww. Wykonawcą zawarta była także umowa nr 
DZ/DR/224/2014 z 17 grudnia 2014 r. na promocję BPK podczas realizacji projektu 
„Aktywne popołudnia na lodzie”, która obejmowała umieszczenie logo BPK na 
materiałach promujących wydarzenie oraz umieszczenie baneru reklamowego lub roll-
up-u BPK o wymiarach 3m x 1m w miejscach realizacji projektu. 

Wykonawczyni ww. umowy stwierdziła: „Projekt »Aktywne popołudnia na lodzie« był 
realizowany na lodowisku krytym przy ul. Pułaskiego 71 i prawdopodobnie również na 
lodowisku odkrytym. Organizatorem całej akcji był Klub Sportowy Polonia Bytom 
natomiast ja byłam organizatorem projektu »Aktywne popołudnia na lodzie«. Miałam 
zawartą umowę z Klubem Sportowym Polonia Bytom na organizację ww. 
przedsięwzięcia na terenie ich lodowisk. Założeniem projektu »Aktywne popołudnia na 
lodzie« była promocja sportu, a przede wszystkim hokeja w Bytomiu oraz zachęcenie 
dzieci i młodzieży do uprawiania tej dyscypliny. (…) Dostarczony w ramach umowy 
DZ/DR/224/2014 przez BPK roll-up z logo BPK został umieszczony przeze mnie na 
terenie Klubu Sportowego na I piętrze w biurze. Baner z logo BPK dostarczony również 
przez BPK był zamieszczony przy wejściu na lodowisko po lewej stronie. Dokumentację 
fotograficzną w tym zakresie dostarczyłam do BPK (…)  

Nie pamiętam, czy podczas zamieszczania roll up’u i banera na terenie lodowiska oraz 
w trakcie realizacji przeze mnie umowy DZ/DR/224/2014 były inne materiały reklamowe 
(banery, roll up’y, tablice) promujące BPK. Na jednym ze zdjęć wykonanych przeze mnie 
jako dokumentację realizacji tej umowy było logo BPK mieszczone na bandzie lodowiska 
więc być może inne materiały promocyjne BPK były też zamieszczane przez inne 
podmioty. Skupiałam się na realizacji podpisanej przeze mnie umowy i nie zwracałam 
uwagi na inne działania reklamowe BPK”. 

NIK zwraca uwagę, że w tym samym czasie co ww. umowy, obowiązywała również 
umowa nr DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r. zawarta z TMH na okres od 
1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r., której przedmiotem było m.in. umieszczenie na 
tym samym lodowisku logo BPK wpisanego w koło bulikowe oraz na bandzie lodowiska 
2 modułów 2m x 3m. 

Odnosząc się do zawarcia umów DZ/DR/22/6/2015/K i DP/DR/273/2014/K Specjalista 
w Dziale ds. Mediów, Promocji i Reklamy BPK stwierdziła: „Decyzję o zawarciu umowy 
podjął Zarząd Spółki. Nie wiem dlaczego umową DZ/DR/22/6/2015/K objęto również te 
zakresy, które były objęte umową DP/DR/273/2014/K. Nikt nie wymagał ode mnie żeby 
weryfikować zakresy nowo zawieranych umów z zakresami umów obowiązujących. Być 
może ktoś sprawdzał i porównywał przedmioty umów lecz nie mam wiedzy w tym 
zakresie”. 
 [Dowód: akta kontroli str. 6803-6806, 7838-7853, 7935-7944, 7961-7964, 10681-10682, 

10685-10685]  

W ocenie NIK zawarcie umów nr DZ/DR/22/6/2015/K i nr DZ/DR/224/2014 na promocję 
BPK na terenie lodowiska, na którym była już w tym czasie prowadzona promocja Spółki 
na podstawie umowy nr DP/DR/273/2014/K z 8 kwietnia 2014 r. zawartej z TMH, było 
nieuzasadnione i niegospodarne, ponieważ w wyniku realizacji ich zakresu 
przedmiotowego powielano istniejące już formy reklamy (np. logo BPK w kole bulikowym 
na tafli lodowiska). 
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• Sześciu zamówień udzielono bez zastosowania trybu określonego w § 15 
Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r. (dla wartości 
zamówienia poniżej 5 000 euro), wg którego procedura obejmuje wybór wykonawcy 
w formie uzgodnień ceny z wybranym przez dział branżowy wykonawcą. Z uzgodnień 
tych należało sporządzić notatkę, która po ustaleniu ostatecznej, najkorzystniejszej 
wartości zamówienia winna być zatwierdzona przez Zarząd BPK. I tak: 

� Trzy zamówienia udzielono na podstawie oferty Wykonawcy z 31 sierpnia 2015 r., 
która nie zawierała żadnych adnotacji Zarządu BPK, dotyczących np. formalnej 
decyzji o ich akceptacji, bądź o pokrywaniu się ich zakresu z interesem i potrzebami 
Spółki. Pomimo to zamówienia przyjęto do realizacji w ramach umów: 

− nr DZ/DR/435/71/2015 z 1 września 2015 r. na kwotę 10 000 zł netto, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas imprezy pn. Festyn rodzinny 
w Łagiewnikach w dniu 12 września 2015 r.,  

− nr DZ/DR/436/72/2015/K z 1 września 2015 r. na kwotę 10 000 z netto, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas imprezy pn. Obchody z okazji 150-lecia 
Parafii Św. Krzyża w Miechowicach w dniu 13 września 2015 r., 

− nr DZ/DR/437/73/2015/K z 1 września 2015 r. na kwotę 10 000 zł, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas imprezy Pożegnanie lata w dniu 
6 września 2015 r.  

� Nie zastosowano trybu określonego w § 15 Regulaminu postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r. (dla wartości zamówienia poniżej 5 000 euro) 
także w odniesieniu do poniższych zamówień realizowanych w ramach umów: 

− nr DZ/DR/224/2014 z 17 grudnia 2014 r. na kwotę 20 000 zł netto, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas projektu „Aktywne popołudnia na lodzie” 
na terenie lodowiska sezonowego przy ul. Sobieskiego oraz na terenie lodowiska 
krytego przy ul. Pułaskiego, w terminie od 19 grudnia 2014 do 31 stycznia 2015 r. - 
na podstawie oferty wykonawcy, na której figurowała adnotacja „Zgoda” z podpisem 
Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz podpis Prezesa Zarządu BPK, 

− nr DZ/DR/21/5/2015/K z 21 stycznia 2015 r. na kwotę 20 000 zł netto, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas Obchodów 150-lecia Parafii pod 
wezwaniem Świętego Krzyża w Miechowicach w dniu 1 lutego 2015 r. – na 
podstawie oferty wykonawcy z 19 stycznia 2015 r., która nie zawierała żadnych 
adnotacji Zarządu BPK o sposobie jej załatwienia, 

− nr DZ/DR/274/57/2015/K z 11 czerwca 2015 r. na kwotę 10 000 zł, której 
przedmiotem była promocja BPK podczas II Święta Miechowic w dniu 27 czerwca 
2015 r. - na podstawie oferty wykonawcy z 10 czerwca 2015 r., na której figurowała 
„Zgoda” potwierdzona przez Wiceprezes ds. Finansowych BPK oraz adnotacja 
„Uchwała Zarządu” potwierdzona przez Prezesa Zarządu BPK, 

• Zamówienie realizowane w ramach umowy nr DZ/DR/385/2014/K z 9 lipca 2014 r. na 
kwotę 35 000 zł netto, której przedmiotem była promocja BPK podczas Miechowickiego 
pikniku rodzinnego w dniu 16 sierpnia 2014 r.218 - na podstawie oferty reklamowej 
wykonawcy z 6 czerwca 2014 r., która nie zawierała żadnych adnotacji Zarządu BPK 
o sposobie jej załatwienia. Zamówienia udzielono bez zastosowania trybu określonego 
w § 12 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień z 2012 r. (dla wartości 
zamówienia od 2 000 do 30 000 euro), wg którego wybór wykonawcy mógł być 
dokonany w trybie zapytania ofertowego lub rokowania z jednym wykonawcą (jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach podlegających szczegółowemu pisemnemu uzasadnieniu). 

Specjalista w Dziale ds. Mediów, Promocji i Reklamy BPK stwierdziła, że decyzja 
o zawarciu ww. umów została podjęta przez Zarząd na podstawie ofert wykonawcy i nie 
było sporządzonej dokumentacji, o której mowa w Regulaminach postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r. i z 2012 r. Stwierdziła również, że nie wie jakie 
było uzasadnienie dla udzielenia ww. zamówień. 

                                                      
218 Stanowiącego część organizowanych przez Gminę Bytom obchodów 760-lecia Bytomia. 
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Odnosząc się do zlecania wykonania usług reklamowych ww. Wykonawcy na podstawie 
złożonych przez niego ofert Zarząd BPK wyjaśnił: „Przyjęta przez lata praktyka w Spółce 
wskazywała, iż udzielając zamówień na usługi reklamowe dotyczące konkretnych 
wydarzeń, podczas których świadczone miały być usługi reklamowe na rzecz BPK, 
Zarząd Spółki podejmował decyzję o współpracy na podstawie oferty złożonej przez 
Zleceniobiorcę. W takim samym trybie nawiązywano współpracę na ww. usługi także 
z firmą (…). W przypadku zleceń niedotyczących reklamy BPK w związku z organizacją 
konkretnych wydarzeń, sporządzana była notatka oraz zlecenie akceptowane przez 
Zarząd Spółki, a także - jeżeli była taka konieczność - wnioski o wszczęcie procedury. 
Zaznaczyć przy tym należy, że Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień 
w BPK Spółka z o.o. z listopada 2014 r. nie wskazywał konieczności składania 
wniosków o wszczęcie procedury, ani nawet pisemnych zleceń.” 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych BPK, wyjaśniając dlaczego umowy reklamowe 
z Wykonawcą ww. zamówień były zawierane na podstawie ofert tej firmy bez 
wcześniejszych analiz potrzeb w tym zakresie i bez wniosków komórki merytorycznej ds. 
promocji i reklamy BPK, stwierdziła: „Nie wiem ponieważ rozmowy negocjacyjne 
prowadził Prezes Zarządu (…) ustalając jednocześnie wynagrodzenie za usługi 
reklamowe. Podpisywałam umowy zawierane przez BPK z (…) na działania reklamowe 
ponieważ było to moim zdaniem uzasadnione jakością dotychczas wykonywanych 
usług, dyspozycyjnością oraz tym, że był to podmiot z terenu Bytomia, a reklama miała 
być realizowana na imprezach, w których brali udział mieszkańcy Bytomia. Tym samym 
realizowany był również cel społeczny”. 

Wykonawczyni ww. umów stwierdziła, że złożenie wniosków, na podstawie których 
zawarto ww. umowy było poprzedzone spotkaniami z Zarządem BPK, a w przypadku 
rozmów z ówczesnym Prezesem Zarządu BPK - była informowana, że należy złożyć 
ofertę, która zostanie poddana rozpatrzeniu i ocenie.  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK stwierdził: „Uzasadnieniem dla zawarcia umów z (…) 
na podstawie ofert tej firmy było budowanie pozytywnego wizerunku BPK w trakcie 
wydarzeń kulturalnych realizowanych na terenie Bytomia organizowanych przez tę firmę 
a ostatecznym beneficjentem byli mieszkańcy Bytomia”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7838-7952, 7964-7971, 10651-10652, 10682-10686, 10720] 

Zdaniem NIK, zawieranie licznych umów w oparciu o oferty składane wyłącznie przez 
jedną firmę, bez przeprowadzania konkurencyjnych trybów wyłonienia wykonawcy 
reklam, nie zapewniało gospodarnego wydatkowania środków Spółki. Racjonalnemu 
wydatkowaniu środków nie sprzyjało także oddanie inicjatywy w zakresie wyboru rodzaju 
działań promocyjnych i reklamowych jednemu kontrahentowi. W miejsce planowanej 
i skoordynowanej działalności BPK, dostosowującej działania reklamowe do 
rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych Spółki, Zarząd BPK bezkrytycznie 
akceptował szeroką działalność zaproponowaną przez jednego kontrahenta, z której 
czerpał on wysokie profity, występując niejednokrotnie w roli pośrednika, 
podzlecającego część prac innym wykonawcom. 

c) Przed dokonaniem zlecenia nr DZ/DR/49/2015 z 11 maja 2015 r. nie sporządzono 
notatki z uzgodnień ceny z Wykonawcą, o której mowa w § 15 Regulaminu 
postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r., pomimo że zwracano się do 
trzech podmiotów z prośbą o wycenę usługi. 

Pracownica Działu ds. Mediów, Promocji i Reklamy BPK stwierdziła: „Decyzją (…) 
Kierownika Biura Zarządu, odstąpiono od sporządzania notatek z wyboru wykonawcy 
w przypadku, gdy nie dokonywano badania rynku, tj. gdy nie porównywano cen kilku 
oferentów. W przypadku zlecenia DZ/DR/49/2015 z 11 maja 2015 r. prawdopodobnie 
była sporządzona taka notatka ponieważ otrzymano kilka ofert lecz nie wiem dlaczego 
jej teraz nie ma”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7611, 7811-7816, 7962]   

NIK zwraca uwagę, że w § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu postępowania przy udzielaniu 
zamówień w BPK z 2014 r., nie przewidywał odstępstw od sposobu dokumentowania 
czynności związanych z wyborem wykonawcy (o których jest mowa w przywołanych 
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wyżej wyjaśnieniach), a wg § 15 ust. 3 zamówienia można było udzielić dopiero po 
zatwierdzeniu sporządzonej notatki w tym zakresie.  

d) Realizując zlecenie nr DZ/R/49/2015 z 11 maja 2015 r., które obejmowało 6 miesięcy 
wykonywania usługi219 za kwotę 17 712 zł brutto, zapłacono faktycznie 23 616 zł brutto 
za 8 miesięcy, tj. o 5 904 zł więcej niż wynikało z ww. zlecenia. Zapłaty dodatkowej 
kwoty dokonano na podstawie dwóch faktur nr: FS/15/11/1 z 10 listopada 2015 r. 
i FS/15/12/1 z 10 grudnia 2015 r. Wg ww. zlecenia realizacja usługi miała odbywać się 
przez 6 miesięcy licząc od dnia jego podpisania przez wykonawcę. Dzień podpisania nie 
został jednak udokumentowany, a pracownica Działu ds. Mediów, Promocji i Reklamy 
BPK zeznała, że odbiór zlecenia nastąpił prawdopodobnie 11 maja 2015 r., tj. w dniu 
jego wystawienia.  

Pracownica BPK dokonująca opisu zgodności faktur ze zleceniem oraz potwierdzająca 
ich sprawdzenie pod względem rachunkowym stwierdziła, że nie pamięta okoliczności 
ich weryfikacji. Odnosząc się do efektów prowadzenia profilu na Facebook-u stwierdziła 
że: „Zwiększył się zasięg profilu, tj. publikowane informacje docierają do większej liczby 
odbiorców oraz uzyskano precyzyjne adresowanie informacji do określonej grupy tych 
odbiorców”. 

Zarząd BPK odnosząc się do przyczyn zapłacenia wyższej kwoty niż wynikało to ze 
zlecenia nr DZ/R/49/2015 wyjaśnił: „(…) do zapłaty dodatkowych faktur doszło w wyniku 
pomyłki. Faktury dotyczące zlecenia DZ/DR/49/2015 opisywane były przez dwóch 
pracowników, co najprawdopodobniej spowodowało taki stan rzeczy. Pracownicy 
opisujący przedmiotowe faktury nie mieli bowiem pełnych informacji dotyczących 
płatności, tzn. nie mieli świadomości, że dublują swoje działania. W związku z sytuacją 
ujawnioną w toku kontroli, o której BPK wcześniej nie wiedziało, Spółka niezwłocznie 
podejmie kroki zmierzające do zwrotu kwot nienależnie zapłaconych”. 

[Dowód: akta kontroli str. 7811-7832, 7962, 10653]   

NIK zwraca uwagę, że faktury FS/15/11/1 z 10 listopada 2015 r. i nr FS/15/12/1 
z 10 grudnia 2015 r. zostały opisane przez tę samą osobę, która dokonywała opisu na 
4 z 6 faktur wystawionych wcześniej w ramach zlecenia nr DZ/DR/49/2015 z 11 maja 
2015 r., a potwierdzenia sprawdzenia wszystkich 8 faktur pod względem merytorycznym 
i formalnym dokonała ta sama Kierownik Biura Zarządu. 

5.2. Usługi doradcze świadczone na rzecz BPK 

5.2.1. W latach 2012-2017 wg przedłożonych przez BPK zestawień220, zawarto 79 umów221 
na usługi doradcze (dot. obsługi prawnej, doradztwa finansowego, audytu, wykonywania 
operatów, opracowywania koreferatów nt. dokumentacji oraz przygotowywania opinii), 
których koszty realizacji wyniosły 3 405 752,92 zł netto. Ponadto w latach 2012-2015 (maj) 
BPK poniosła koszty w wys. 700 800 zł netto z tytułu realizacji umowy na doradztwo prawne 
nr DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 r.  

  [Dowód: akta kontroli str. 6541, 8025-8030, 11094-11099] 

Analizą objęto: 

− zawieranie umów na obsługę prawną,  

− realizację wybranych umów zawartych z BARI, których koszt wyniósł 709 209,67 zł netto 
(872 327,89 zł brutto), tj. umów o numerach: DP/DŚ/235/410/2014/K, DZ/410/2014/K, 
DZ/412/2014/K, DZ/411/2014/K, DP/351/2016/K. 

                                                      
219 Obejmującej: (1) prowadzenie profilu firmowego na portalu społecznościowym Facebook, (2) wsparcie 
i doradztwo w zakresie prowadzenia funpage'a na portalu Facebook, (3)  zwiększenie ilości polubień profilu BPK 
na Facebook, (4) budowa świadomości marki oraz kształtowanie wizerunku firmy na lokalnych portalach 
społecznościowych i informacyjnych. 
220 Po usunięciu z zestawienia przekazanego przez BPK pismem DP/146/2018/W z 23 marca 2018 umowy 
DZ/95/2015/K - 143.000 zł netto dot. promocji i reklamy nieruchomości przez BARI oraz wstawieniu umowy 
DP/DŚ/235/2014 - 50.000 zł netto dot. doradztwa przy inwestycji związanej ze stadionem. 
221 Ponadto obowiązywała w latach 2012-2015 (maj) umowa na kompleksową obsługę prawną DO/5/2009 z 6 
stycznia 2009 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

121 

[Dowód: akta kontroli str. 8086-8151, 8156-8288, 8376-8377, 8379-8383, 8417-8446, 8458-
8535, 8576-8600]   

5.2.2. Koszty obsługi prawnej (łącznie z kosztami zastępstwa procesowego) poniesione 
przez BPK w latach 2012-2017, wg ksiąg rachunkowych Spółki, wyniosły łącznie 
2 693 631,85 zł netto. W kolejnych badanych latach koszty te wzrastały. I tak: w 2012 r. - 
234 578 zł, w 2013 r. – 269 213 zł, w 2014 r. – 357 307 zł, w 2015 r. – 446 871 zł, w 2016 r. 
– 643 303,90 zł i w 2017 r. – 742 358,95 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8031-8049]  

Z tytułu realizacji 29 umów222 z zakresu doradztwa prawnego, ujętych w zestawieniu 
przedłożonym przez BPK, zawartych w latach 2012-2017, Spółka poniosła koszty (bez 
kosztów zastępstwa procesowego) w wys. 1 469 263,46 zł netto223, a ponadto 700 800 zł 
netto z tytułu realizacji wcześniejszej umowy DO/5/2009 zawartej 6 stycznia 2009 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8025-8030, 11094-11099]  

W latach 2012-2017 Spółka korzystała ze stałej i kompleksowej obsługi prawnej na 
podstawie umów o numerach: 

1) DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 r. - w okresie od 6 stycznia 2009 r. do 31 maja 2015 r. - 
ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w pierwotnej wys. 11 500 zł netto zmieniało się 
następująco: od 2 listopada 2009 r. - 14 500 zł netto, od 1 sierpnia 2012 r. - 17 000 zł 
netto, a od 1 września 2014 r. - 20 000 zł netto; 

2) DZ/344/2015/K z 1 lipca 2015 r. - w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 
2015 r. - ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 20 000 zł netto; 

3) DZ/1/2016/K z 4 stycznia 2016 r. - w okresie od 4 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 
2016 r. - ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 20 000 zł netto; 

4) nr DZ/54/2016/K z 1 lutego 2016 r. - w okresie od 1 lutego 2016 r. do 1 lutego 2017 r. - 
ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł netto; 

5) nr DP/293/2016/K z 14 lipca 2016 r. - która obowiązywała do 31 marca 2017 r. - 
ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6 000 zł netto, a od 1 września 2016 r. 
- 9 000 zł netto oraz 250 zł netto za godzinę w przypadku przekroczenia limitu 
wynikającego z ryczałtu, tj. 24 godzin miesięcznie; 

6) nr DP/202/2017/K z 28 lutego 2017 r. - w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 
2018 r. - ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 10 400 zł netto, 

7) nr DP/216/2017/K z 3 kwietnia 2017 r. - w okresie do 31 marca 2018 r. - wynagrodzenie 
miesięczne wynosiło 20 800 zł netto. 

[Dowód: akta kontroli str. 8100-8127, 8220-8227, 8251-8257, 8307-8318, 8871-8873]   

Zgodnie z § 2 umowy DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 r., przez obsługę prawną należało 
rozumieć w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii 
prawnych oraz zastępstwa prawne i procesowe. Do zakresu tej obsługi prawnej wchodziły 
m.in.: doradztwo prawne w całym obszarze zagadnień gospodarczych, w sferze spraw 
pracowniczych, udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania 
prawa, opiniowanie umów zawieranych przez BPK. Kancelaria prawna miała zapewnić 
obecność w siedzibie BPK radcy prawnego bądź adwokata od poniedziałku do piątku 
każdego tygodnia w wymiarze 2,5 godziny dziennie224, a nadto obsługa prawna miała być 
prowadzona na bieżąco na podstawie kontaktów uprawnionych przedstawicieli BPK 
w oparciu o techniczne środki komunikacji na odległość.  

                                                      
222 Umowy o numerach: DP/DK/299/2013/K, DP/573/2013/K, DZ/312/2014/K, DZ/313/2014/K, DZ/321/2014/K, 
DZ/568/2014/K, DZ/588/2014/K, DZ/600/2014/K, DZ/181/2015/K, DZ/209/2015/K, DZ/247/2015/K, DZ/282/2015/K, 
DZ/535/2015/K, DZ/344/2015/K, DZ/501/2015/K, DZ/505/2015/K, DZ/625/2015/K, DZ/1/2016/K, DP/292/2016/K, 
DZ/54/2016/K, DP/293/2016/K, DP/297/2016/K, DP/298/2016/K, DP/202/2017/K, DP/216/2017/K, DP/265/2017/K, 
DP/310/2017, DP/354/2017, DP/FZ/560/2017/K. 
223 W tym w ramach realizacji umowy DZ/321/2014/K kwotę 4 000 zł netto jako nakłady na inwestycje. 
224 Od 9.02.2011 r. - na podstawie porozumienia z 9.02.2011 r., a od 1.10.2013 r. - na podstawie aneksu nr 6 z 
30.09.2013 r. - w dniach poniedziałek, środa piątek w godz. 13:00 - 15:30, a we wtorek i czwartek w godz. 12:30 - 
15:30, natomiast od 1 września 2014 r - w dniach poniedziałek, czwartek - 2 godz., wtorek, środa, piątek - 6 godz. 
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Ponadto w umowie DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 przewidziano, iż w sytuacjach 
wymagających dodatkowego, okresowego zaangażowania w rozwiązanie doraźnego 
i istotnego dla BPK problemu prawnego, Kancelaria miała w ramach tejże umowy zapewnić 
dyspozycyjność w wykonywaniu pomocy prawnej ponad normy godzinowe w niej określone. 

Ww. umowa była wielokrotnie aneksowana, w tym dokonywano zmian kwoty 
wynagrodzenia: aneksem nr 1 z 2 listopada 2009 r. - zwiększono kwotę z 11 500 zł netto/m-
c do 14 500,00 zł netto/m-c, aneksem nr 5 z 1 sierpnia 2012 r. - zmiana wynagrodzenia do 
17 000,00 zł netto/m-c, aneksem nr 6 z 30 września 2013 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia 
do 14 500,00 zł netto/mc, aneksem nr 7 z 1 września 2014 r. - zmiana kwoty wynagrodzenia 
do 20 000,00 zł netto/mc. 

[Dowód: akta kontroli str. 8100-8127]   

W okresie obowiązywania umowy DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 r. (od 6 stycznia 2009 r. do 
31 maja 2015 r.) - na kompleksową obsługę prawną - w latach 2012-2015 zawarto także 
następujące umowy: 

1) nr DP/DK/299/2013 z 30 kwietnia 2013 r. - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu 
prawa pracy,  
− zawarta na czas nieokreślony, 
− wynagrodzenie miesięcznie netto – w okresie V-X 2013 – 2 000 zł, XI 2013–I 2016 

- 800 zł, od stycznia 2016 - 1 400 zł225, 
− łączny koszt w latach 2013-2017 wyniósł 64 400 zł;  

2) nr DP/573/2013/K z 1 sierpnia 2013 r. - na świadczenie pomocy prawnej z zakresu 
Prawa zamówień publicznych, jak również pomocy prawnej w zakresie m.in. tworzenia 
przez BPK innych spółek lub przystępowania do spółek istniejących albo wykonywania 
przedsięwzięć realizowanych wspólnie z innymi podmiotami oraz zastępstwo prawne 
w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych w charakterze 
pełnomocnika, 
− zawarta na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r., 
− wynagrodzenie miesięcznie netto - 3 000 zł, 
− łączny koszt - 15 000 zł netto;  

3) nr DZ/312/2014/K z 2 maja 2014 r. - na świadczenie usług kompleksowej pomocy 
i doradztwa prawnego związanego z przeprowadzeniem dwóch przetargów publicz.,  
− zawarta na czas nieoznaczony, zrealizowana do 9 kwietnia 2015 r., 
− łączny koszt - 29 700 zł netto;  

4) nr DZ/313/2014/K z 2 maja 2014 r. na wykonywanie stałej obsługi prawnej, obejmującej 
doradztwo prawne oraz świadczenie usług zastępstwa procesowego, w szczególności 
w zakresie problematyki związanej z procedurą zamówień publicznych i sektorowych, 
procedurą w przyjętym „ładzie korporacyjnym”, procesów inwestycyjnych,  
− zawarta na czas nieoznaczony, obowiązywała w okresie od 2 maja 2014 r. do 

30 czerwca 2016 r., 
− wynagrodzenie miesięcznie netto - 5 000 zł, 
− łączny koszt - 130 000 zł netto;  

5) nr DZ/600/2014/K z 12 września 2014 r. na obsługę prawną i wykonywanie usług 
doradztwa polegających na stałym udzielaniu porad prawnych, wyjaśnień i wyrażaniu 
opinii oraz reprezentacji BPK: 
− obowiązywała w okresie od 12 września do 31 grudnia 2014 r., 
− wynagrodzenie miesięcznie netto -– 2 000 zł, 
− łączny koszt - 11 266 zł netto;  

6) nr DZ/FS/578/2014/K z 1 października 2014 r. na dokonanie formalnej weryfikacji 
przygotowanych przez BPK projektów wniosków o zatwierdzenie taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sanitarnych;  

                                                      
225 Wg wyjaśnień Zarządu BPK, zmiana wynagrodzenia o 75% w umowie nr DP/DK/299/2013/K nastąpiła na 
wniosek Kancelarii o renegocjacje ustalonej pierwotnie kwoty. 
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− obowiązywała w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 r., 
− łączny koszt - 5 000 zł netto;  

7) nr DZ/588/2014/K z 8 października 2014 r. na pomoc prawną przy czynnościach 
obniżenia kapitału zakładowego spółki wraz z jednoczesnym jego podwyższeniem,  
− na czas określony, tj. do momentu prawomocnego zarejestrowania czynności 

obniżenia kapitału zakładowego wraz z podwyższeniem w sądzie rejestrowym, 
− łączny koszt - 15 000 zł netto;  

8) nr DZ/209/2015/K z 16 kwietnia 2015 r. na przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie 
określenia wymagań kwalifikacyjnych członków rad nadzorczych w spółkach 
komunalnych, 
− obowiązywała do dnia 23 kwietnia 2015 r., 
− łączny koszt - 2 000 zł netto;  

9) nr DZ/282/2015/K z 12 maja 2015 r. na usługę pomocy prawnej w postaci opracowania 
opinii prawnej w przedmiocie określenia daty upływu kadencji zarządu oraz 
wygaśnięcia mandatu członków zarządu BPK oraz porady prawnej w przedmiocie 
interpelacji członków rady miejskiej, 
− obowiązywała do momentu przekazania opinii, 
− łączny koszt - 3 500 zł netto.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8025-8030, 8086-8151, 8156-8159, 8167-8172, 8177-8187]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Z uwagi na zakres prowadzonych spraw przez kancelarię radców 
prawnych (na podstawie umowy DO/5/2009 z 6 stycznia 2009 r. – przypis NIK) osoba 
pełniąca równocześnie dyżury w Spółce i zajmująca się bieżąca problematyką, nie była 
w stanie przygotować wszystkich opinii prawnych, natomiast z uwagi na ich pilność, Spółka 
nie miała możliwości czekać na przygotowanie opinii. W związku z powyższym były 
zawierane umowy ze specjalistycznymi kancelariami prawnymi, np.:  
– Kancelarią (…), która cieszy się ogólnopolską renomą jednego z liderów doradztwa 
prawnego z dziedziny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Eksperci kancelarii specjalizują się w problematyce zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania (…),  
– (…) Pan (…) jest ekspertem w zakresie zamówień publicznych na każdym etapie 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nadzór profesjonalistów miał uchronić Spółkę przed popełnieniem błędów mogących rodzić 
dla Spółki znaczne konsekwencje finansowe. Pomoc kancelarii prawnych pomagała 
przyśpieszyć przeprowadzanie wszelkich pilnych procedur i zagwarantować ich prawidłowy 
przebieg, szczególnie uwzględniając wielokrotnie zmieniające się przepisy prawne. Ponadto 
mając na względzie wagę spraw oraz różnorodność wykładni przepisów prawa zlecenie 
dodatkowych umów pozwalało potwierdzić, bądź wykluczyć stanowisko Zarządu Spółki”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 7984]  

Ponadto BPK zleciła za dodatkowym wynagrodzeniem na kwotę 1 800 zł (faktura nr 
32/12/2015, ZU/01/16/0114) sporządzenie opinii prawnej przez wykonawcę, z którym 
zawarto umowę nr DP/DK/299/2013/K na obsługę prawną z zakresu prawa pracy. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Opinia prawna Kancelarii (…) dotyczyła analizy zapisów pakietu 
socjalnego. Sprawa była bardzo pilna i termin realizacji usługi bardzo krótki. Usługa została 
zlecona za pośrednictwem poczty elektronicznej (…) na polecenie ówczesnego Prezesa 
Zarządu”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7984, 8133] 

Od lipca 2015 r. do grudnia 2017 r. (za wyjątkiem stycznia 2016 r.) obowiązywały trzy 
umowy zawarte z Kancelarią A.K., na stałą, kompleksową obsługę prawną, w tym bieżące 
doradztwo prawne w formie ustnych i pisemnych opinii w zakresie działalności BPK, tj.: 

− nr DZ/344/2015/K z 1 lipca 2015 r. – koszt 20 000 zł netto miesięcznie,  
− nr DZ/54/2016/K z 1 lutego 2016 r. – koszt 10 000 zł netto miesięcznie 
− nr DP/202/2017/K z 28 lutego 2017 r. – koszt 10 400 zł netto miesięcznie 

natomiast w styczniu 2016 r. umowa z Adwokat A.W. nr DZ/1/2016/K z 4 stycznia 2016 r. 
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[Dowód: akta kontroli str. 8307-8318]  

Od lutego 2016 r. do lipca 2017 r. Spółka poniosła na rzecz Kancelarii A.K. dodatkowe 
(ponad obowiązujące ww. umowy) koszty obsługi prawnej w łącznej kwocie 12 877,95 zł 
netto226 (bez kosztów zastępstwa procesowego i opłat pocztowych).  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Dodatkowe koszty obsługi prawnej realizowanej przez (…) 
[Kancelarię A.K. – przypis NIK] spowodowane były faktem, iż bieżąca obsługa prawna nie 
dotyczyła prowadzonych postępowań sądowych oraz przedsądowych zmierzających do 
ewentualnego uniknięcia procesu. Dodatkowe należności wiązały się z obsługą wskazanych 
spraw, które nie podlegały pod umowę”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7984] 

W okresie realizacji umów z Kancelarią A.K. obowiązywały także następujące umowy: 

− do 30 czerwca 2016 r. - umowa DZ/313/2014 z 2 maja 2014 r. na stałą obsługę prawną 
obejmującą „(…) doradztwo prawne oraz świadczenie usług zastępstwa procesowego 
w szczególności w zakresie problematyki prawnej związanej z procedurą zamówień 
publicznych i sektorowych (…)”, zawarta z Kancelarią J.A. (wynagrodzenie ryczałtowe 
5 000 zł netto miesięcznie), 

− od 14 lipca 2016 r. - umowa nr DP/293/2016/K na stałą i kompleksową obsługę prawną  
zawarta z Kancelarią S.Z. (wynagrodzenie ryczałtowe netto 6 000 zł miesięcznie. 
zmienione aneksem od 1 września 2016 r. na 9 000 zł miesięcznie - za 6 godzin pracy 
tygodniowo, 24 godziny miesięcznie), która obowiązywała do 31 marca 2017 r.,  

− od 3 kwietnia 2017 r. - umowa DP/216/2017/K na stalą i kompleksową obsługę prawną 
w zakresie będącym przedmiotem działania działów bezpośrednio podległych 
Prezesowi Zarządu oraz komórek organizacyjnych znajdujących się w pionie Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Inwestycyjnych, zawarta z adwokatem M.O. (wynagrodzenie 
ryczałtowe 20 800 zł netto miesięcznie za średnio 100 godzin pracy), 

− od 3 kwietnia 2017 r. - umowa DP/265/2017/K z 31 marca 2017 r. na realizację usług 
prawniczych, w tym m.in. sporządzanie pism procesowych oraz na doradztwo 
w zakresie zamówień publicznych, zawarta na okres od 3 kwietnia 2017 r. do 1 maja 
2018 r. z Kancelarią M.S. (wynagrodzenie ryczałtowe 4 000 zł netto miesięcznie).  

[Dowód: akta kontroli str. 7980, 7996, 8145-8151, 8220-8227, 8251-8257, 8877-8882]   

Dnia 1 czerwca 2015 r. zawarto umowę nr DZ/247/2015/K (obowiązującą do 30 kwietnia 
2016 r.) na świadczenie bieżącej pomocy prawnej, w szczególności w zakresie gospodarki 
odpadami i kwestii związanych ze składowiskiem odpadów.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8196-8200] 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowa nr DZ/247/2015/K zawarta została z (…) [Kancelarią L.S. – 
przypis NIK]. Zakres świadczonej usługi obejmował pomoc prawną (…), w zakresie 
gospodarki odpadami i kwestii związanych ze składowiskiem odpadów. Zawarcie umowy 
było istotne z punktu widzenia złożonej problematyki związanej z prowadzoną eksploatacją 
składowiska odpadów w ujęciu prawnym oraz mając na uwadze rozpatrzenie 
przeprowadzenia ewentualnych inwestycji związanych ze składowiskiem odpadów. Z uwagi 
na wagę przedsięwzięcia i ewentualne wysokie kary związane z nieprawidłowym 
zastosowaniem przepisów niezbędne było pozyskanie stanowiska niezależnego specjalisty, 
który specjalizuje się w kwestiach związanych z gospodarką odpadami”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7985]  

W latach 2015-2017, oprócz umów wcześniej wymienionych, zawarto także następujące 
umowy na doradztwo prawne: 

                                                      
226 Faktura nr 21/2016 (ZU/02/16/0077), nr 49/2016 (ZU/04/16/0149), nr 71/2016 (ZU/06/16/0073), nr 85/2016 
(ZU/06/16/228), nr 77/2016 (ZU/06/16/0229), nr 95/2016 (ZU/08/16/0007), nr 104/2016 (ZU/08/16/0188), nr 
116/2016 (ZU/09/16/0210), nr 120/2016 (ZU/10/16/0036), nr 131/2016 (ZU/10/16/0198, nr 149/2016 
(ZU/12/16/0123), nr 156/2016 (ZU/12/16/0229, nr 84/2017 (ZU/05/17/0264), nr 91/2017 (ZU/06/17/0049), nr 
107/2017 (ZU/07/17/0016, nr 144/2017 (ZU/10/17/0155). 
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− nr DZ/505/2015/K z 4 listopada 2015 r. (obowiązującą do 30 listopada 2015 r.) na 
doradztwo prawne i współpracę w zakresie działalności BPK, w tym m.in. zasad 
tworzenia i funkcjonowania fundacji (poniesiony koszt 2 000 zł netto),  

− nr DZ/535/2015/K z 23 października 2015 r. na świadczenie usługi pomocy prawnej, 
w postaci opracowania opinii prawnej - w przedmiocie oceny prawidłowości istnienia 
i funkcjonowania Rady Nadzorczej BPK w aspekcie liczebności jej składu osobowego 
oraz opinii w przedmiocie zakresu informacji udzielanych przez Prezydenta Miasta 
radnym rady miejskiej wskutek składanych interpelacji dotyczących działalności spółek 
komunalnych z udziałem gminy (koszt 8 500 zł netto), 

− nr DZ/625/2015/K z 1 grudnia 2015 r. na obsługę prawną projektu sprzedaży 
nieruchomości w Tarnowskich Górach (poniesiony koszt 140 000 zł netto), 

− nr DP/297/2016/K z 2 maja 2016 r. na doradztwo prawne i podatkowe w zakresie 
analizy i oceny raportu firmy D. dot. sytuacji ekonomicznej i prawnej BPK za lata 2011-
2015, w tym opracowanie uzupełnień wyjaśnień i zastrzeżeń (koszt 25 000 zł netto), 

− nr DP/298/2016/K z 14 lipca 2016 r. na świadczenie usług prawnych w zakresie, który 
obejmował analizę raportu końcowego firmy D. opracowanego na zlecenie BPK (koszt 
46 908,75 zł netto),  

− nr DP/FS/374/2016/K z 24 sierpnia 2016 r. na analizę poprawności projektu wniosku 
o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 
okres 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (koszt 5 000 zł netto), 

− nr DP/310/2017/K z 12 lipca 2017 r. na sporządzenie opinii prawnej i doradztwo (koszt 
12 000 zł netto), 

− nr DP/354/2017 z 28 sierpnia 2017 r. na sporządzenie opinii prawnej (koszt 14 500 zł 
netto). 

Zarząd BPK odnosząc się m.in. do ww. umów wyjaśnił, że pomimo obowiązującej umowy 
z Kancelarią A.K. na kompleksową obsługę prawną oraz z adwokat A.W., Zarząd Spółki nie 
rezygnował z ich zawierania „z uwagi na ilość prowadzonych bieżących spraw. Bieżąca 
obsługa prawna obejmowała swym zakresem głównie parafowanie pism, weryfikowanie 
umów, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących bieżących zagadnień. Pomimo 
sprawnie wykonywanej obsługi prawnej Zarząd Spółki zasięgał opinii innych 
wykwalifikowanych kancelarii prawnych, celem uzyskania niezależnych opinii dla 
przejrzystości prowadzonej sprawy oraz uniknięcia konfliktu interesów. Doradztwo prawne 
i podatkowe w zakresie analizy i oceny raportu dokonanego przez (…) dot. sytuacji 
ekonomicznej i prawnej Spółki za lata 2011-2015 w tym opracowanie uzupełnień, wyjaśnień 
i zastrzeżeń zostało zlecone niezależnej, renomowanej kancelarii z Wrocławia, celem 
uzyskania bezstronnej i rzeczowej oceny. Również obsługa prawna projektu sprzedaży 
nieruchomości w Tarnowskich Górach z uwagi na swoją złożoność wymagała dodatkowego 
nakładu pracy, (…) umowy dotyczące wniosków o zatwierdzenie taryf na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawierane były z wyspecjalizowaną 
w przedmiotowym zakresie z Kancelarią Z.J. (…)”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7985)  

Dnia 8 lipca 2016 r. zawarto umowę nr DZ/292/2016/K (na okres jednego roku) na udział 
w komisjach przetargowych, tj.: opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji 
przetargowej, a także udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii 
prawnych w tym zakresie. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8220-8227, 8874-8875]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowa z adwokat (…) nr DZ/292/2016/K została zawarta z uwagi na 
konieczność udziału w komisjach przetargowych jako członek z głosem doradczym. Umowy 
wcześniej zawarte, tj. DZ/54/2016/K oraz DP/293/2016/K nie obejmowały swym zakresem 
udziału z komisjach przetargowych”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 7986] 

Dnia 31 marca 2017 r. zawarto umowę nr DP/265/2017/K na doradztwo w zakresie 
zamówień publicznych. W tym czasie na doradztwo w zakresie zamówień publicznych 
obowiązywała również umowa nr DZ/292/2016/K z 8 lipca 2016 r. Ponadto obowiązywały 
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umowy nr DP/202/2017/K z 28 lutego 2017 r. i nr DP/293/2016/K z 14 lipca 2016 r. na 
świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej, w których nie wyłączono doradztwa 
w zakresie zamówień publicznych. 

Zarząd BPK wyjaśnił: Z uwagi na znaczny nakład pracy pozostałych kancelarii prawnych 
zawarto umowę z Kancelarią M.S. [umowa DP/265/2017/K – przypis NIK], która obejmuje 
swym zakresem prowadzenie przez Spółkę postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych. Z kolei umowa nr DZ/292/2016/K zawarta z adwokat A.W. dotyczyła udziału 
w komisjach przetargowych, czego nie obejmowały inne umowy.  

 [Dowód: akta kontroli str. 7985] 

Dnia 29 czerwca 2017 r. zawarto umowę nr DP/FI/302/2017/K na usługi doradcze 
i eksperckie w zakresie weryfikacji dokumentów związanych z organizacją przez TS 
przetargu nieograniczonego, w związku z wyborem wykonawcy robót dla zadania pn. 
„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Bytomiu”, którego zamawiającym 
była BPK. Dnia 1 sierpnia 2017 r. zawarto umowę nr DP/FZ/346/2017/K na przygotowanie 
pełnej dokumentacji do przeprowadzenia trzech przetargów: dostawy polielektrolitów, 
odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, usług ochrony mienia BPK.  

W tym czasie obowiązywała umowa nr DP/265/2017/K z 31 marca 2017 r. (zawarta na 
okres od 3 kwietnia 2017 r. do 1 maja 2018 r.), w zakresie której było m.in. przygotowanie 
i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Spółce (§ 2 ust. 2 
umowy). Obowiązywały również umowy nr DP/202/2017/K z 28 lutego 2017 r. i nr 
DP/216/2017/K z 3 kwietnia 2017 r. na świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej, 
w których nie wyłączono doradztwa w zakresie zamówień publicznych.  

[Dowód: akta kontroli str. 8857-8862]   

Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowa nr DP/FI/302/2017/K została zawarta z uwagi na złożoność 
realizowanego postępowania przetargowego nieograniczonego organizowanego przez TS 
w związku z wyborem podczas wyżej wskazanego przetargu wykonawcy robót dla zadania 
pn. »Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Katowickiej w Bytomiu«, którego 
Zamawiającym jest BPK. Świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie 
weryfikacji dokumentów związanych z organizacją przedmiotowego przetargu zlecono P. 
(…) z uwagi na wieloletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych i złożonych 
postępowań przetargowych, celem rzetelnej i sprawnej realizacji zadania. Umowa nr 
DP/FZ/346/2017/K została zawarta w celu pilnego przygotowania pełnej dokumentacji 
potrzebnej do przeprowadzenia przetargów (…) Z uwagi na dużą liczbę zadań i ilość 
postępowań niezbędnych do przeprowadzenia w tym samym czasie, jak również znaczny 
nakład pracy związany z każdym postępowaniem, zlecono realizację powyższego. Pomoc 
prawna P. (…) pomagała przyśpieszyć przeprowadzanie procedur i zagwarantować ich 
prawidłowy przebieg”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8985]  

5.2.3. BPK w latach 2012-2017 zawarła 49 innych niż obsługa prawna umów doradczych, 
ponosząc koszty z tego tytułu w kwocie 1 936 488,86 zł227 netto.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8025-8030, 11094-11099]  

Analizą objęto 5 umów doradczych zawartych z BARI, w wyniku których poniesiono koszty 
na łączną kwotę 709 209,67 zł netto (872 327,89 zł brutto).  

Nr DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 2014 r. 

Przedmiotem tej umowy (określonej jako porozumienie) było ustalenie zasad współpracy 
pomiędzy BPK i BARI przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacją 
stadionu piłkarskiego”. Spółka BARI zobowiązała się do doradzania, konsultowania oraz 
opiniowania projektów budowlanych, pomagania i doradzania przy pozyskiwaniu wsparcia 
finansowego dla ww. zadania, koordynowania procesu uzgodnień z innymi podmiotami oraz 
świadczenia innych usług zleconych przez BPK, które dotyczyły ww. zadania.  

                                                      
227 W tym koszty 3 umów o numerach DP/DŚ/325/2014/K, DZ/410/2014/K i DZ/412/2014/K w łącznej kwocie 
258 000 zł netto ujęto w księgach rachunkowych Spółki jako nakłady na inwestycje. 
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W spółce BPK nie udokumentowano trybu wyboru wykonawcy (BARI), jak również nie 
udokumentowano ustnych negocjacji ws. wynagrodzenia (jakie prowadzono wg wyjaśnień 
Zarządu BPK). Odnosząc się do zweryfikowania kompetencji BARI do realizacji umowy 
(porozumienia) DP/DŚ/235/2014/K (tj. wskazanego w umowie doświadczenia, zaplecza 
i potencjału ludzkiego), Zarząd BPK wyjaśnił: „BARI oświadczyło, iż posiada kompetencje 
oraz doświadczenie w zakresie objętym umową. Spółka ta została powołana dla celów 
wspierania inwestycji na terenie miasta Bytomia”. 

Z tytułu realizacji ww. umowy zapłacono na rzecz BARI kwotę 61 500 zł brutto, która została 
ujęta w ewidencji finansowo-księgowej BPK jako nakłady inwestycyjne. Do 8 z 10 faktur 
sporządzono, wymagane na podstawie § 2 ust. 3 ww. porozumienia DP/DŚ/235/2014/K, 
wykazy wykonanych w danym miesiącu czynności.  

[Dowód: akta kontroli str. 8417-8445]  

Nr DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r. 

Przedmiotem umowy było przygotowanie biznesplanu oraz modelu finansowego dla 
zadania inwestycyjnego „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową 
treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”.  

W spółce BPK nie udokumentowano trybu wyboru wykonawcy (BARI), jak również nie 
udokumentowano ustnych negocjacji ws. wynagrodzenia (jakie prowadzono wg wyjaśnień 
Zarządu BPK). Z tytułu realizacji ww. umowy zapłacono BARI kwotę 153 750 zł brutto, która 
została ujęta w ewidencji finansowo-księgowej BPK jako nakłady inwestycyjne. Jak wyjaśnił 
Zarząd BPK, uzasadnieniem dla zlecenia BARI zadań wynikających z ww. umowy było jej 
doświadczenie niezbędne dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK, wyjaśniając dlaczego BPK zleciła BARI przygotowanie 
biznesplanu i modelu finansowego dla ww. przedsięwzięcia, skoro spółka ta nie posiadała 
potencjału umożliwiającego samodzielne wykonanie tych opracowań, co zakładano już 
w zawieranej umowie, stwierdziła: „Prezes BARI zapewniał, że jest w posiadaniu wiedzy 
i kontaktów z firmami, które opracowują biznesplany. Zaproponował, że podejmie się 
wykonania zadania i poinformował, że biznesplan wykona (…) [przedsiębiorca z Łodzi 
w porozumieniu z firmą konsultingową- przypis NIK]. Kwotę wynagrodzenia ustalił Prezes 
BPK (…) z Prezesem BARI (…). Zwróciłam tylko uwagę, aby zlecenie nie przekraczało 
kwoty wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych. (…) dokonywanie zleceń BARI 
wynikało z uczestnictwa tej Spółki w procesie realizacji przedsięwzięcia związanego 
z budową lodowisk i modernizacji stadionu oraz faktu, że była to spółka miejska, która 
zajmowała się rozwojem miasta w co wpisywała się realizacja ww. zadania”. 

Spółka BARI zobowiązała się do pozyskania do współpracy przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy profesjonalnej i niezależnej firmy świadczącej usługi z zakresu doradztwa 
finansowego na rynku infrastrukturalnym228 oraz legitymującej się referencjami, dotyczącymi 
co najmniej trzech zbliżonych zadań inwestycyjnych.  

Dokumenty będące przedmiotem umowy sporządził przedsiębiorca z Łodzi, któremu BARI 
podzleciła wykonanie biznesplanu za wynagrodzeniem 50 000 zł brutto, a koreferat 
biznesplanu wykonała firma konsultingowa.  

Wyjaśniając udział BARI w przygotowaniu dla BPK biznesplanu i modelu finansowego były 
Prezes Zarządu BARI stwierdził: „BARI przygotowała informacje przekazywane następnie 
do (…) [przedsiębiorcy z Łodzi - przypis NIK] dot. m.in.: warunków pozyskania 
dofinansowania, niezbędnej dokumentacji i procesów pozyskania dofinansowania, 
wymaganej przez podmiot finansujący dokumentacji finansowej i analitycznej oraz modelu”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8458-8466, 8605-8741A, 11080-11087] 

Pozostałe ustalenia dotyczące umowy DZ/410/2014/K przedstawiono w dalszej części 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Nr DZ/411/2014/K z 10 czerwca 2014 r. 

                                                      
228 Sklasyfikowaną w pierwszej piątce wg rankingu Project Finance League Tables. 
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Przedmiotem umowy było świadczenie usług doradztwa finansowego oraz usług doradztwa 
i konsultingu przy pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków UE. 
W Spółce nie udokumentowano trybu wyboru wykonawcy. Umowę zawarto na czas 
nieoznaczony. Spółka BARI w ramach umowy zobowiązała się do: 

(1) doradzania przy procesie analityki kosztowej przedsiębiorstwa, 
(2) doradzania przy restrukturyzacji zobowiązań BPK, 
(3) doradzania przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, 
(4) organizowania i udziału w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami oraz instytucjami 

finansowymi, 
(5) opiniowania instrumentów finansowych takich jak podwyższanie i obniżanie kapitału 

zakładowego, wszelkie instrumenty dłużne w tym konwertowalne na kapitał, obligacje 
lub inne dostępne instrumenty kapitałowe, 

(6) pomocy i konsultacji przy tworzeniu biznesplanów potencjalnych przedsięwzięć, 
(7) opiniowania oraz pomagania przy opracowywaniu fiszek projektowych 

przygotowywanych i składanych przez BPK we własnym imieniu. 

Zadania wskazane w punktach (5), (6) i (7) umowy zostały wykreślone aneksem nr 3 z dnia 
30 września 2015 r., co Zarząd BPK wyjaśnił bieżącymi potrzebami Spółki. 

Umowa została zawarta z mocą obowiązywania od 2 czerwca 2014 r. na czas nieokreślony, 
aneksem nr 2 ustalono jej obowiązywanie do dnia 30 września 2015 r., a aneksem nr 3 
przedłużono do dnia 31 marca 2016 r. 

Wynagrodzenie wynikające z umowy ustalono w kwocie 14 760 zł brutto (12 000 zł netto) 
miesięcznie, które aneksem nr 1 z 11 marca 2015 r. podwyższono do kwoty 19 680 zł  
brutto (16 000 zł netto), rezygnując jednocześnie z ustalonego w pierwotnej umowie 
wynagrodzenia w wysokości 24 600 zł brutto za otrzymanie (na skutek działań wskazanych 
w umowie) przez BPK oferty restrukturyzacji zobowiązań, której parametry będą 
korzystniejsze od ówcześnie wiążących BPK umów. Umowa nie uzależniała dokonywania 
kolejnych miesięcznych płatności wynagrodzenia na rzecz BARI od pisemnego 
udokumentowania czynności, jakie wykonywała BARI w ramach realizacji ww. umowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 8467-8472, 8750] 

Odnosząc się do zlecenia spółce BARI ww. zadań umową nr DZ/411/2014/K oraz do 
sposobu ustalenia wynagrodzenia wynikającego z umowy, Zarząd BPK wyjaśnił: „BPK 
wybrało BARI, ponieważ jest to Spółka działająca na terenie gminy Bytom, specjalizująca 
się w szeroko rozumianych działaniach inwestycyjnych. BARI oświadczyła, iż posiada 
doświadczenie, zaplecze i zasoby ludzkie, niezbędne dla realizacji umowy. BPK 
potrzebowało wsparcia merytorycznego przy restrukturyzacji zobowiązań, pozyskiwaniu 
finansowania zewnętrznego oraz planowanych operacjach finansowych. Wynagrodzenie 
było ustalone w drodze ustnych negocjacji pomiędzy stronami. Brak jest dokumentacji 
w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8767) 

Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK, wyjaśniając dlaczego nie skorzystano 
z wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem finansowym, stwierdziła, że 
ww. umowę zawarto z BARI „ponieważ była to spółka miejska a Prezesi Zarządów tej spółki 
powołując się na kontakty w sferze instytucji finansowych podjęli się realizacji tych zadań 
i wsparcia w tym zakresie BPK. Wynagrodzenie określone w umowie DZ/411/2014/K (…) 
zostało ustalone przez Prezesa BPK (…) w porozumieniu z Prezesem BARI (…).  
Uzasadnieniem dla zawarcia [umowy DZ/411/2014/K – przypis NIK] były potrzeby związane 
z restrukturyzacją finansów BPK i koniecznością pozyskania zewnętrznego finansowania, 
w celu uniknięcia braku płynności BPK i zapewnienia realizacji zadań przez Spółkę oraz 
utrzymania wskaźników ekonomicznych Spółki”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10702]  

Z tytułu realizacji ww. umowy BPK zapłaciła w okresie od czerwca 2014 r. do marca 2016 r. 
na rzecz BARI kwotę 387 092,89 zł brutto. W sprawie monitorowania przez BPK 
wykonywania umowy DZ/411/2014/K oraz egzekwowania jej realizacji, jak również 
dokumentowania wykonania umowy, Zarząd BPK wyjaśnił: „Treść oraz warunki umowy były 
uzgadniane przez ówczesny Zarząd BPK. Ponadto wyjaśniamy, iż w treści umowy nie 
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wskazano osób upoważnionych do jej monitorowania/kontrolowania. W związku 
z powyższym wnioskować należy, iż nadzór leżał bezpośrednio po stronie Zarządu Spółki. 
Doradztwo wynikające z zakresu umowy odbywało się podczas spotkań przedstawicieli 
BARI z Zarządem BPK”. 

Wiceprezes ds. Finansowych BPK wyjaśniła, że w związku z realizacją ww. umowy 
odbywały się spotkania Prezesa BPK z Prezesem BARI, w których nie uczestniczyła. 
Natomiast brała udział w spotkaniu w siedzibie banku BGK, a także w siedzibie Spółki oraz 
w Urzędzie Miasta z udziałem Prezydenta Miasta, Skarbnika i przedstawiciela nadzoru 
właścicielskiego, w sprawach związanych z pozyskaniem finansowania tego banku. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8473-8516, 8751, 10703] 

W okresie od czerwca 2014 r. do marca 2016 r., w którym obowiązywała ww. umowa 
zawarta z BARI, BPK zawarła z czterema podmiotami umowy w zbliżonym zakresie 
przedmiotowym: 

1) Nr DZ/512/2014/K z 18 sierpnia 2014 r. na przygotowanie biznesplanu do projektu 
zakupu studni głębinowych w Tarnowskich Górach. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Z uwagi na wagę przedsięwzięcia oraz jego złożoność – jakim 
bez wątpienia był proces zakupu ujęć wody w Tarnowskich Górach – przygotowanie 
biznesplanu zostało dodatkowo zlecone firmie (…)”. 

2) Nr DZ/671/2014/K z 27 października 2014 r. na doradztwo finansowe, obejmujące 
wsparcie BPK w procesie pozyskiwania finansowania na realizację projektu zakupu 
studni w Tarnowskich Górach. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Z uwagi na wagę przedsięwzięcia oraz jego złożoność ówczesny 
Zarząd BPK zawarł umowę z (…) na doradztwo finansowe obejmujące wsparcie BPK 
w procesie pozyskiwania finansowania na realizację projektu zakupu studni 
w Tarnowskich Górach”. 

3) Nr DZ/273/2015/K z 1 czerwca 2015 r. na świadczenie usług m.in. doradztwa 
biznesowego w szczególności w zakresie projektów współfinansowanych ze środków 
unijnych, za wynagrodzeniem 6 000 zł miesięcznie. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Z uwagi na wagę przedsięwzięcia oraz jego złożoność ówczesny 
Zarząd BPK zawarł umowę z (…) na świadczenie usług doradztwa biznesowego 
w szczególności w zakresie projektów współfinansowanych ze środków unijnych.” 

4) Nr DZ/504/2015/K z 15 września 2015 r. na świadczenie usług w zakresie opracowania 
dokumentacji związanej z instrumentami dłużnymi. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Z uwagi na wagę przedsięwzięcia oraz jego złożoność ówczesny 
Zarząd BPK zawarł umowę z (…) na świadczenie usług w zakresie opracowania 
dokumentacji związanej z instrumentami dłużnymi”. 

[Dowód: akta kontroli str. 3705-3708, 3807-3814, 8888-8897] 

Pozostałe ustalenia dotyczące umowy DZ/411/2014/K przedstawiono w dalszej części 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Nr DZ/412/2014/K z 10 czerwca 2014 r. 

Przedmiotem umowy było wykonywanie koreferatu do dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 
warunków zamówienia na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja 
stadionu piłkarskiego". W Spółce nie udokumentowano trybu wyboru wykonawcy. Umowę 
zawarto na czas nieoznaczony. Umowę rozwiązano z dniem 31 stycznia 2015 r. za 
porozumieniem stron.  

Odnosząc się do uzasadnienia zawarcia ww. umowy oraz sposobu ustalenia 
wynagrodzenia za usługę, Zarząd BPK wyjaśnił: „Wykonanie koreferatu było niezbędne dla 
dokonania oceny przedsięwzięcia i dalszego zaplanowania prac. Ponadto miał sprawdzić 
zgodność koncepcji z założeniami inwestora. Wynagrodzenie było ustalone w drodze 
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ustnych negocjacji pomiędzy stronami. Brak jest dokumentacji w zakresie ustalania 
wysokości wynagrodzenia”.  

Zarząd BPK stwierdził także: „BARI oświadczyło, iż posiada doświadczenie, zaplecze 
i zasoby ludzkie, niezbędne dla realizacji umowy. Jest to Spółka gminna, powołana dla 
realizacji potrzeb mieszkańców miasta Bytomia. Z uwagi na zbieżność misji, Spółki działały 
na zasadzie lojalności oraz wzajemnego zaufania”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8517-8536, 8767]  

Wyjaśniając wybór BARI do realizacji zadań określonych w umowie DZ/412/2014/K zamiast 
podmiotu posiadającemu stosowne kwalifikacje i potencjał w tym zakresie, ówczesny 
Prezes Zarządu BPK stwierdził: „Nie brałem udziału w ustaleniach dotyczących przedmiotu 
umowy DZ/412/2014/K na wykonywanie koreferatów. Warunki umowy uzgadniała Pani 
Wiceprezes (…), która zajmowała się całą inwestycją w imieniu Zarządu BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10718]   

Natomiast Wiceprezes Zarządu BPK stwierdziła, że: „Argumentem za zleceniem BARI 
zadań określonych w ww. umowie było to, że zajmowała się ona już wcześniej 
przedsięwzięciem związanym z budową lodowisk i modernizacją stadionu piłkarskiego. 
Ponadto była to spółka miejska, która zajmowała się zadaniami związanymi rozwojem 
Miasta Bytomia i zasadnym było zaangażowanie jej do współpracy z BPK w realizacji ww. 
zadania. Nie uzgadniałam warunków umowy DZ/412/2014/K (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10701]   

Wynagrodzenie umowne ustalono w kwocie 11 070 zł brutto miesięcznie oraz dodatkowo 
24 600 zł brutto za wykonanie koreferatu programu funkcjonalno-użytkowego „Modernizacji 
istniejącego stadionu piłkarskiego”. Z tytułu realizacji ww. umowy BPK zapłaciła na rzecz 
BARI na podstawie 8 faktur kwotę 102 090,00 zł brutto229.  

Realizację ww. umowy udokumentowano jedynie przekazaniem do BPK opinii do PFU 
„Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego”, za którą Spółka zapłaciła BARI 24 600 zł 
brutto zgodnie z ww. umową. Nie przedstawiono innej dokumentacji potwierdzającej 
wykonywanie koreferatów dokumentacji projektowej ani też nie sporządzono wykazu 
wykonanych czynności, w tym dokumentacji wynikającej z § 1 ust. 7 ww. umowy, 
tj. pisemnego podsumowania wykonanych prac.  

Zarząd BPK odnosząc się do daty przekazania : „W związku z faktem, iż BARI nie 
przekazało przedmiotowej opinii technicznej, jako załącznika do pisma BARI/310/2014, 
Zarząd BPK zwrócił się o jej niezwłoczne dostarczenie. Niestety z uwagi na upływ czasu nie 
jesteśmy w stanie wskazać dokładnej daty potwierdzającej jej otrzymanie. Spółka nie 
posiada w tym zakresie protokołu zdawczo-odbiorczego”. 

Po sporządzeniu koreferatu ww. dokumentu, na podstawie umowy DZ/412/2014/K zawartej 
z BARI, BPK umową nr DZ/637/2014/K z 26 października 2014 r. zleciła kolejnemu 
wykonawcy ocenę merytoryczną i formalną PFU rozbudowy stadionu piłkarskiego. 
Okoliczności tego zlecenia przedstawiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9634-9639] 

Nr DP/351/2016/K z 16 sierpnia 2016 r. 

Przedmiotem umowy były usługi doradztwa gospodarczego na okres od 16 sierpnia 2016 r. 
do 30 czerwca 2017 r., polegającego na bieżącym monitorowaniu przepisów dotyczących 
pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz pozyskiwaniu dotacji 
i preferencyjnych pożyczek. W Spółce nie udokumentowano trybu wyboru wykonawcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 8576-8578]   

Wynagrodzenie ustalone w umowie wynosiło 15 990 z brutto (13 000 zł netto) miesięcznie. 
W wyniku realizacji ww. umowy zapłacono BARI łącznie 167 895 zł brutto (136 500 zł netto)  
na podstawie 11 faktur. Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. c ww. umowy BARI była zobowiązana  
do składania raportów i wyjaśnień z wykonania postanowień umowy. Nie wprowadzono  
do umowy zapisów dot. trybu i częstotliwości ww. raportowania. 

                                                      
229 Tj. 7 miesięcy x 11 070 zł oraz 24 600 zł. 
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[Dowód: akta kontroli str. 8576-8600]  

Odnosząc się do uzasadnienia dla zawarcia ww. umowy oraz sposobu ustalenia 
wynagrodzenia za usługę, Zarząd BPK wyjaśnił: „BARI była podmiotem specjalizującym się 
w inwestycjach na terenie miasta Bytomia. Spółka oświadczyła, iż posiada doświadczenie, 
zaplecze i zasoby ludzkie, niezbędne dla realizacji umowy. BPK potrzebowało doradztwa 
gospodarczego przy próbie pozyskiwania środków finansowych, bezzwrotnych dotacji oraz 
zwrotnych pożyczek preferencyjnych. Wynagrodzenie było ustalone w drodze ustnych 
negocjacji pomiędzy stronami. Brak jest dokumentacji w zakresie ustalania wysokości 
wynagrodzenia”.  

[Dowód: akta kontroli str. 8768]   

Wyjaśniając, dlaczego nie skorzystano z usług wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących 
się doradztwem finansowym, Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła że umowę 
zawarto z BARI „ponieważ była to spółka miejska a Prezesi Zarządów tej spółki powołując 
się na kontakty w sferze instytucji finansowych podjęli się realizacji tych zadań i wsparcia 
w tym zakresie BPK. (…) wynagrodzenie z umowy DP/351/2016/K ustaliłam w negocjacjach 
z Prezesem BARI (…) mając na uwadze wcześniejsze wynagrodzenia za tego rodzaju 
usługi. Uzasadnieniem dla zawarcia ww. umów były potrzeby związane z restrukturyzacją 
finansów BPK i koniecznością pozyskania zewnętrznego finansowania, w celu uniknięcia 
braku płynności BPK i zapewnienia realizacji zadań przez Spółkę oraz utrzymania 
wskaźników ekonomicznych Spółki”.  

[Dowód: akta kontroli str. 10704]   

Odnosząc się do składania raportów i wyjaśnień z wykonania umowy Zarząd BPK 
stwierdził: „Składanie wyjaśnień uzależnione było od potrzeb Stron oraz związane 
z realizacją poszczególnych etapów zadań. Wyjaśnienia były składane ustnie na 
spotkaniach Stron oraz szczegółowo omawiane”. Podając przyczyny nieustalenia w tejże 
umowie ww. elementów Zarząd podał: „Umowa została przygotowana oraz uzgodniona 
z kancelarią prawną obsługującą wówczas BPK, co w opinii Zarządu Spółki stanowiło 
podstawę do jej podpisania w kształcie, w jakim została zawarta”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8753-8754]   

BPK pismem z 17 listopada 2016 r. powierzyła BARI w ramach umowy DP/351/2016/K 
pozyskanie dofinansowania w formie pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla 
zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Musioła oraz ul. Dunikowskiego 
w Bytomiu”. Dokumentacja wykonanych czynności w ramach realizacji umowy przedłożona 
do kontroli NIK obejmowała korespondencję oraz trzy notatki służbowe z 26 stycznia 
2017 r., 10 maja 2017 r. i 25 maja 2017 r. dotyczące ww. zadania. BPK nie dysponowała 
dokumentacją czynności BARI podejmowanych pomiędzy zawarciem ww. umowy 
z 16 sierpnia 2016 r. a skierowaniem do tej spółki ww. zlecenia z 17  listopada 2016 r. 

W sprawie pisemnej dokumentacji z realizacji przez BARI umowy DP/351/2016/K, 
umożliwiającej weryfikację wykonanych czynności przed zapłatą faktur, Zarząd BPK 
wyjaśnił: „Zapisy umowy tego nie wymagały. Składanie raportów i wyjaśnień odbywało się 
ustnie. Zarząd BPK potwierdzał prawidłowe wykonanie umowy przed opisaniem faktury 
przez pracownika Spółki”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8769, 8773-8804] 

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

1.  We wszystkich pięciu przypadkach udzielenia przez BPK na rzecz BARI zamówień 
usług z zakresu doradztwa na podstawie umów nr: DP/DŚ/235/2014/K, DZ/410/2014/K, 
DZ/411/2014/K, DZ/412/2014/K i DP/351/2016/K, których koszt wyniósł łącznie 709 209,67 
zł netto (872 327,89 zł brutto), odstąpiono od konkurencyjnych trybów wyboru wykonawcy, 
określonych w obowiązujących Regulaminach postępowania przy udzielaniu zamówień 
w BPK z 2012 i 2014 r. W żadnym przypadku przed zawarciem objętych analizą umów 
z BARI, nie przeprowadzono rozeznania i analizy rynku, co było zdaniem NIK niezbędne dla 
rzetelnego oszacowania wartości usług i ustalenia wynagrodzenia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zarząd BPK wyjaśnił, że wybór BARI został dokonany na zasadzie wzajemnej współpracy 
z inną spółką gminną. Ponadto dla wszystkich przypadków podał: „Zgodnie z § 17 pkt 1 
obowiązującego Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK: »Bez 
względu na próg kwotowy określony w § 5, Kierownik Zamawiającego w uzasadnionych 
przypadkach podejmuje decyzję wyboru wykonawcy w innym trybie niż przewidziane 
powyżej ustalając zasady jego przeprowadzenia«”. 

Z kolei były Prezes Zarządu BPK - w okresie zawierana w 2014 r. z BARI czterech z pięciu 
ww. umów - stwierdził: „Była presja ze strony Urzędu Miasta, na dokonywanie zleceń 
miejskim spółkom. W związku z tym, aby pomóc BARI w początkowym okresie jej 
funkcjonowania, BPK zawierała z tą spółką umowy”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 10716] 

NIK zwraca uwagę, że zawierając ww. umowy nie sporządzono analizy i rozeznania rynku 
w zakresie usług będących przedmiotem umów zawartych z BARI, co utrudniało rzetelne 
ustalenie kwoty wynagrodzenia za te usługi oraz naruszało Regulaminy postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK z 2012 i 2014 r., a w jednym przypadku (DZ/412/2014/K) 
naruszono także ustawę Pzp, co przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia. 
Ponadto tylko jedną z ww. umów, tj. DP/351/2016/K z 16 sierpnia 2016 r. zawarto w okresie 
obowiązywania Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2014 r., 
w którym w § 17 przewidziano, w uzasadnionych przypadkach, odstąpienie od trybów 
wyboru wykonawcy w nim określonych. Jednak w tym przypadku nie udokumentowano 
ustalonych przez Zarząd zasad przeprowadzenia wyboru wykonawcy230. Pozostałe trzy 
z ww. umów (DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r., DZ/411/2014/K i DZ/412/2014/K 
z 10 czerwca 2014 r.) były zawarte w okresie obowiązywania Regulaminu postępowania 
przy udzielaniu zamówień w BPK z 2012 r., w którym odstąpienie od trybów w nim 
wymienionych mogło nastąpić wyłącznie po zaistnieniu przesłanek tam wymienionych, które 
nie wystąpiły w przypadku tych umów.   

 [Dowód: akta kontroli str. 7605-7633, 7643-7693] 

2.  W umowach nr: DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r., DZ/411/2014/K z 10 czerwca 
2014 r. i DZ/412/2014/K z 10 czerwca 2014 r. nie zapewniono właściwej ochrony interesów 
Spółki, ponieważ nie wprowadzono odpowiedzialności i sankcji za niewykonanie, 
nienależyte lub nieterminowe wykonanie umów przez BARI. W umowie DP/DŚ/235/2014/K 
zapisano, że BARI będzie zobowiązana do naprawienia BPK szkody w pełnej wysokości, 
jeśli ona wystąpi wskutek zawinionych działań BARI, a w umowie DP/351/2016/K 
z 16 sierpnia 2017 r. wprowadzono jedynie ogólny zapis, że wykonawca ponosi względem 
BPK odpowiedzialność wyłącznie w granicach dochowania należytej staranności 
w sprawach związanych z realizacją umowy. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8458-8461, 8467-8469, 8517-8519, 8576-8578] 

Zarząd BPK wyjaśniając przyczyny niezawarcia w umowach zapisów dotyczących 
odpowiedzialności i sankcji za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie 
umów przez BARI podał, że umowy zostały przygotowane oraz uzgodnione z kancelarią 
prawną obsługującą wówczas BPK, co w opinii Zarządu stanowiło podstawę do ich 
podpisania w kształcie, w jakim zostały zawarte. 

[Dowód: akta kontroli str. 8749-8750, 8754]   

NIK zwraca uwagę, że za prawidłowe zabezpieczenie interesów Spółki w zawieranych 
umowach, w tym za ich postanowienia, które powinny być zgodne z zasadami 
przewidzianymi we własnych regulacjach Spółki, odpowiadali członkowie Zarządu 
uprawnieni do ich zawierania, a odpowiedzialności tej nie wyłączało konsultowanie treści 
umów z kancelarią prawną. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 11 ust. 2 
Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w BPK z 1 czerwca 2010 r., umowy powinny 
zawierać zapisy dot. odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz zapisy określające skutki odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

                                                      
230 Zgodnie z § 17 pkt 1 obowiązującego wówczas Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK 
z 2014 r., bez względu na próg kwotowy określony w § 5 tego Regulaminu, Kierownik Zamawiającego 
w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję wyboru wykonawcy w innym trybie niż przewidziane powyżej 
ustalając zasady jego przeprowadzenia.  
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 [Dowód: akta kontroli str. 906-907]   

3.  Nierzetelnie rozliczano porozumienie DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 2014 r. gdyż: 

a) Nie wyegzekwowano od BARI wykazów czynności - wymaganych na podstawie 
§ 2 ust. 3 ww. porozumienia do dwóch z 10 zapłaconych przez BPK faktur, tj. 
nr 24/08/2014 z 29 sierpnia 2014 r. i nr 01/01/2015 z 31 stycznia 2015 r. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Zarząd Spółki miał wiedzę o wykonywanych przez BARI 
czynnościach, które następnie na spotkaniach były analizowane. W związku 
z powyższym Zarząd Spółki nie widział potrzeby powielania uzyskiwanych na bieżąco 
informacji”. 

Zdaniem NIK uzyskanie takich wykazów było wymagane dla zapewnienia prawidłowej 
realizacji porozumienia, zwłaszcza że BPK zawarła 10 czerwca 2014 r. z BARI kolejną 
umowę DZ/412/2014/K dot. tej samej inwestycji i o podobnym zakresie, co wiązało się 
z koniecznością zapewnienia zakwalifikowania określonych czynności do właściwej 
umowy w celu ich rzetelnego i właściwego rozliczania231. 

b) BPK dokonała 25 lutego 2015 r. zapłaty 6 150 zł za fakturę z 31 stycznia 2015 r. 
pomimo, że dotyczyła ona realizacji usługi po wygaśnięciu obowiązującego do 
31 grudnia 2014 r. porozumienia DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 2014 r. 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Zgodnie z planami Zarządu i ustaleniami BARI umowa 
DP/DŚ/235/2014/K (…) miała zostać przedłużona na dalszy okres, na potwierdzenie 
czego miał zostać zawarty aneks (…). W trakcie ustnych rozmów i negocjacji ustalono, 
że za styczeń 2015 r. faktura zostanie uregulowana, jednak do podpisania aneksu 
i ostatecznego przedłużenia obowiązywania umowy nie doszło. Z uwagi na upływ 
czasu nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnych okoliczności nie podpisania aneksu". 

 [Dowód: akta kontroli str. 8377-8377, 8417-8419, 8431, 8444, 8747, 8749] 

NIK zwraca uwagę, że BPK nie dysponowała żadną dokumentacją potwierdzającą 
podejmowanie działań opisanych w ww. wyjaśnieniu, a wg § 5 ww. porozumienia 
zmiany mogły być wniesione pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksu, 
sporządzonego na piśmie i zgodnie przyjętego przez strony tego porozumienia.  

Prezes Zarządu BARI wyjaśnił natomiast, że ww. faktura została wystawiona przez 
pomyłkę w związku z tym wystawiona zostanie faktura korygująca, a kwota, która na 
jej podstawie została zapłacona zostanie zwrócona BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 11007]   

4.  Nierzetelnie realizowano umowę DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r., ponieważ nie 
udokumentowano terminów przekazania i odbioru: 

a) wymaganej umową dokumentacji BPK jaka miała zostać dostarczona BARI (przedmiot 
umowy miał być wykonany w ciągu trzech miesięcy od daty jej zawarcia, ale nie 
później niż pięciu tygodni od przekazania przez BPK niezbędnych dokumentów), 

b) modelu finansowego, który miał zostać przekazany do BPK przez BARI po jego 
opracowaniu,  

co uniemożliwiło ustalenie terminowości realizacji umowy oraz wywiązanie się w tym 
zakresie z obowiązków przez wykonawcę, tj. BARI. Udokumentowano jedynie przekazanie 
biznesplanu, które nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym z 30 października 2014 r., 
czyli po upływie prawie 5 miesięcy od zawarcia ww. umowy. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8460, 8461A] 

Zarząd BPK wyjaśnił, że nie jest w stanie ustalić ww. terminów z uwagi na upływ czasu oraz 
niesporządzenie protokołów zdawczo-odbiorczych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8766-8767] 

                                                      
231 Pokrywanie się realizowanych zadań dot. także przypadku gdzie w ramach porozumienia zawartego z BARI nr 
DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 2014 r. wykonywano czynności związane z biznesplanem wykonywanym na 
podstawie innej umowy nr DZ/410/2014/K z 2 czerwca 2014 r., co udokumentowano w wykazach czynności 
załączonych do faktur: 
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5.  Dokonano zapłaty na rzecz BARI kwoty 98 400 zł wynikającej z faktury z 30 września 
2014 r. za I etap realizacji umowy nr DZ/410/2014/K, pomimo że nie udokumentowano 
wówczas wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu tej umowy232, a sama umowa nie 
przewidywała płatności ratalnych bądź za zrealizowane etapy. Według postanowień umowy, 
w momencie zapłaty wynagrodzenia należnego BARI przedmiot umowy (na który składały 
się dwa odrębne dokumenty) stawał się własnością BPK, przy czym w chwili zapłaty nie 
opracowano jeszcze żadnego dokumentu mogącego przejść na własność Spółki.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8458-8463] 

Zarząd BPK wyjaśnił: „Strony ustnie umówiły się na wcześniejszą zapłatę. W powyższym 
zakresie nie sporządzono jednak pisemnego aneksu do umowy”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8767] 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 8 ust. 2 umowy DZ/410/2014/K zmiany dotyczące jej 
treści mogły być wniesione pod rygorem nieważności jednie w formie aneksu, 
sporządzonego na piśmie.  

6.  Przed zawarciem umowy z BARI nr DZ/411/2014/K z 10 czerwca 2014 r. nie 
wystąpiono do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad 
kwotę 250 000 zł brutto233, pomimo jej zawarcia na czas nieokreślony, co w konsekwencji 
mogło wiązać się z zaciągnięciem zobowiązań ponad ww. kwotę. Nie wystąpiono do RN 
również po zwiększeniu aneksem DZ/96/2015/K miesięcznego wynagrodzenia do kwoty 
19 680 zł brutto ani po ustaleniu aneksem nr DZ/325/2015/K okresu jej obowiązywania do 
30 września 2015 i kolejnym aneksem nr DZ/667/2015/K – po jej przedłużeniu do 31 marca 
2016 r. W całym okresie obowiązywania umowy zapłacono za jej realizację 387 092,89 zł 
brutto, co zdaniem NIK potwierdzało konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej.   

Zarząd BPK wyjaśnił: „Szacunkowa wartość zamówienia, jaka została ustalona opiewała na 
okres 12 miesięcy. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie widział konieczności 
wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej, gdyż ww. wartość nie przekraczała kwoty 
250 000,00 zł brutto”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8467-8469, 8749] 

Zdaniem NIK, wystąpienie o zgodę Rady Nadzorczej powinno zostać uzależnione od 
przewidywanej kwoty całego zaciągniętego zobowiązania, a w powyższym przypadku 
nierzetelnie ustalono tę kwotę, odnosząc ją do okresu jednego roku. 

7.  Zarząd BPK nie doprowadził do zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, wynikającego 
z umowy DZ/411/2014/K, pomimo zmniejszenia zakresu umowy dokonanego aneksem nr 3 
(DZ/667/2015/K)234 z 30 września 2015 r., podpisanym w imieniu Spółki przez Prezesa 
Zarządu BPK i Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 8467-8472]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Zawarcie aneksu nr DZ/667/2015/K nastąpiło na skutek aktualnych 
potrzeb Zarządu BPK (…). W związku ze zmianą zakresu czynności odbywały się rozmowy 
Stron dotyczące zmniejszenia wynagrodzenia. Jednak Zarządy Spółek nie doszły wówczas 
do porozumienia w tym temacie”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8750] 

                                                      
232 W wyniku realizacji umowy miały powstać dwa dokumenty, tj. model finansowy oraz biznes plan, odnoszące się 
do przyszłej działalności spółki celowej, powołanej przez BPK do realizacji zadania "Budowa hali widowiskowo-
lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”. 
233 Według § 15 ust. 11 Aktu założycielskiego BPK: Do kompetencji RN należy wyrażanie zgody na sprzedaż, 
kupno, wynajem dzierżawę, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, obciążenie hipoteką, jakiekolwiek inne obciążenie, 
przenoszenie lub ograniczenie w dysponowaniu w jakikolwiek sposób aktywami lub prawami Spółki o wartości 
przekraczającej kwotę 250 000 zł brutto. 
234 Dotyczyło to trzech z siedmiu punktów, tj. usunięto zapisy: (1) opiniowanie instrumentów finansowych takich jak 
podwyższenie lub obniżenie kapitał zakładowego, wszelkie instrumenty dłużne, w tym konwertowalne na kapitał, 
obligacje lub inne dostępne instrumenty kapitałowe, (2) pomocy i konsultacji przy tworzeniu Biznes Planów 
potencjalnych przedsięwzięć, (3) opiniowanie oraz pomaganie przy opracowywaniu fiszek projektowych 
przygotowywanych i składanych przez BPK we własnym imieniu. 
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Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej podejmowanie działań 
mających na celu zmniejszenie wynagrodzenia, co poddaje w wątpliwość wyjaśnienia 
Zarządu Spółki oraz wskazuje na zaniechania we wskazanym zakresie. 

8.  Udzielając zamówienia BARI na podstawie umowy DZ/412/2014/K z 2 czerwca 2014 r., 
podpisanej ze strony BPK przez Prezesa Zarządu BPK i Wiceprezes Zarządu ds. 
Finansowych: 

a) Nie wystąpiono do RN o wyrażenie zgody na zawarcie ww. umowy, pomimo że 
zawierano ją na czas nieokreślony, w związku z tym kwota zobowiązania mogła 
przekroczyć 250 000 zł brutto. Stanowiło to naruszenie § 15 pkt 11 Aktu 
założycielskiego Spółki, zobowiązującego do uzyskania zgody RN w przypadku 
zaciągania zobowiązań przekraczających 250 000 zł brutto.  

[Dowód: akta kontroli str. 305-387, 8517-8520]  

Zarząd BPK wyjaśnił: Szacunkowa wartość zamówienia, jaka została ustalona 
opiewała na okres 12 miesięcy. W związku z powyższym Zarząd Spółki nie widział 
konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Nadzorczej, gdyż ww. wartość nie 
przekraczała kwoty 250 000,00 zł brutto.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8751] 

NIK zwraca uwagę, że nie udokumentowano ustalenia szacunkowej wartości 
zamówienia, co uniemożliwia ustalenie sposobu jej wyliczenia. Ponadto wskazane 
postanowienia Umowy Spółki dotyczące konieczności uzyskania zgody Rady 
Nadzorczej na zaciągnięcie zobowiązania powyżej 250 000 zł brutto nie określają, że 
dla ich stosowania bierze się pod uwagę jedynie wartość uwzględniającą 12 miesięcy. 

b) Naruszono art. 142 ust. 1 Pzp poprzez udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony, 
pomimo nie wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 tej ustawy. Ponieważ 
przedmiot umowy nie dotyczył działalności sektorowej, więc Spółka zgodnie z art. 3 
ust. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 8 Pzp winna zastosować tryby konkurencyjne wynikające 
z tej ustawy, w związku z potencjalnym przekroczeniem progu 30 000 euro - bowiem 
szacunkowa wartość zamówienia (zgodnie z art. 34 ust. 3a pkt 2 ustawy Pzp) dla 
okresu 48 miesięcy wyniosła 432 000 zł netto235. 

Ówczesny Prezes Zarządu BPK podał, że nie zna okoliczności zawarcia umowy nr 
DZ/412/2014/K na czas nieoznaczony, a Wiceprezes ds. Finansowych Zarządu BPK 
stwierdziła, że nie pamięta okoliczności zawarcia tej umowy. 

Zarząd BPK wyjaśnił, że Spółka nie wiedziała jak długo będzie konieczne korzystanie 
z pomocy BARI w zakresie umowy DP/412/2014/K, a umowa ostatecznie 
obowiązywała przez okres 7 miesięcy. 

[Dowód: akta kontroli str. 8767, 10701, 10719] 

Odnosząc się do powyższego NIK zwraca uwagę, że umowa została zawarta na czas 
nieoznaczony i bez znaczenia jest dla stwierdzenia naruszenia ustawy Pzp, jak długo 
faktycznie obowiązywała. 

9.  Spółka wydatkowała niegospodarnie kwotę 63 000 zł netto (77 490 zł brutto) na 
podstawie 7 faktur, którą zdaniem NIK zapłaciła na rzecz BARI w praktyce za „gotowość” do 
świadczenia usług będących przedmiotem umowy236 nr DZ/412/2014/K z 2 czerwca 2014 r., 
a nie za faktyczne jej wykonywanie, na co wskazuje brak wymaganego, pisemnego 
potwierdzenia koreferowania dokumentacji.  

                                                      
235 Tj. iloczyn 48 miesięcy i wynagrodzenia umownego wynoszącego 9 000 zł netto, bowiem zgodnie z art. 34 ust. 
3a pkt 2 ustawy Pzp: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być 
określona, jest wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 - w przypadku zamówień udzielanych na czas 
nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy”. 
236 Przedmiotem umowy było m.in. wykonywanie koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji warunków zamówienia na potrzeby realizacji 
zadania inwestycyjnego. 
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Jedynym dokumentem otrzymanym przez BPK w ramach ww. umowy był koreferat 
dotyczący PFU „Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego”, który został podzlecony do 
opracowania przez BARI firmie zewnętrznej. Spółka BPK zapłaciła za niego 24 600 zł brutto 
na podstawie § 2 ust. 3 umowy ww. umowy, tj. poza ww. wynagrodzeniem miesięcznym. 
Nie udokumentowano żadnych innych czynności, które miały być wykonywane na 
podstawie umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 8517-8536, 8755-8760]   

Wyjaśniając jakie czynności wykonała BARI w ramach umowy DZ/412/2014/K Zarząd BPK 
podał, że: „BARI wykonała czynności zgodne z opisanymi i zatwierdzonymi przez Zarząd 
Spółki fakturami”. Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Z tego co wiem Prezes 
BARI konsultował dokumentację budowlaną, która dotyczyła realizacji przedsięwzięcia. Nie 
wiem czy z ww. czynności powstawała jakaś dokumentacja. Akceptowałam faktury na 
których były adnotacje potwierdzające wykonanie umowy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8751, 10701]   

NIK zwraca uwagę, że tylko na jednej z ośmiu faktur (za którą zapłacono odrębne 
wynagrodzenie wynikające z § 2 ust. 3 umowy) podano, że koreferat dotyczy PFU 
„Modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego” oraz przedłożono opinię w tym zakresie 
sporządzoną przez firmę zewnętrzną. Pozostałe faktury zawierały ogólny zapis, że dotyczą 
udziału w koreferowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową. Nie 
przedłożono jednak ani nie wskazano żadnych innych pisemnych opinii, powstałych 
w wyniku koreferowania dokumentacji projektowej, stanowiącego przedmiot realizacji 
umowy DZ/412/2014/K. Nie przedstawiono również wykazu wykonanych czynności 
w ramach umowy, w tym wymaganej dokumentacji, o której mowa w 1 ust. 7 umowy, 
tj. pisemnego podsumowania wykonanych prac.  

Ponadto opiniowanie projektów budowlanych dotyczących inwestycji pn.: "Budowa hali 
widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskową treningową oraz modernizacja 
stadionu piłkarskiego" było również przedmiotem umowy DP/DŚ/235/2014/K z 31 marca 
2014 r. Obowiązywała ona do 31 grudnia 2014 r. za wynagrodzeniem 6 150 zł brutto 
miesięcznie, a BARI zobowiązała się w niej do doradzania, konsultowania oraz opiniowania 
projektów budowlanych, pomagania i doradzania przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego 
dla zadania inwestycyjnego, koordynowania procesu uzgodnień z innymi podmiotami oraz 
świadczenia innych usług zleconych przez BPK, które dotyczyły ww. zadania 
inwestycyjnego. W związku z tym, w ocenie NIK, wykonanie na podstawie umowy 
DZ/412/2014/K czynności opiniowania projektów budowlanych, w tym jedynego 
opracowanego ww. koreferatu za kwotę 24 600 zł brutto, wchodziły w zakres wcześniej 
zawartej umowy DP/DŚ/235/2014/K. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8417-8419, 8517-8520]   

Odnosząc się do zawarcia z BARI umowy DZ/412/2014/K w czasie obowiązywania umowy 
DP/DŚ/235/2014/K, Zarząd BPK wyjaśnił: „Umowa DZ/412/2014/K obejmowała szeroki 
zakres opiniowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru, 
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji warunków zamówienia na potrzeby realizacji 
przedsięwzięcia”. 

[Dowód: akta kontroli str. 8763, 8767]   

Ówczesny Prezes Zarządu BPK odnosząc do powyższej kwestii stwierdził, że nie brał 
udziału w szczegółowym ustalaniu warunków ww. umów, a sprawami tymi zajmowała się 
Wiceprezes ds. Finansowych BPK.  

[Dowód: akta kontroli str. 10718]   

Wiceprezes ds. Finansowych BPK stwierdziła: „Przedmiotem umowy DP/DŚ/235/2014/K 
było przede wszystkim pozyskiwanie przez BARI środków finansowych, organizowanie 
spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych oraz doradztwo ws. rozwiązań 
budowlanych w zakresie użytkowym. W spotkaniach i rozmowach z instytucjami 
finansowymi uczestniczyli przede wszystkim Prezes BPK (…) i Prezes BARI (…). Z kolei 
umowa DZ/412/2014/K dotyczyła dokumentacji budowlanej w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. Nie uzgadniałam warunków umowy DZ/412/2014/K”. 

[Dowód: akta kontroli str. 10701]   
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W ocenie NIK powyższe wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w przedłożonej do kontroli 
NIK dokumentacji, co przedstawiono powyżej oraz co wynika z załączników do faktur 
z realizacji porozumienia DP/DŚ/235/2014/K, w których podając czynności wykonane na 
jego podstawie wymieniono m.in.: konsultacje projektu budowlanego oraz przygotowanie 
założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na projekt 
budowlany237.  

[Dowód: akta kontroli str. 8422]  

Ponadto NIK zwraca uwagę, że BPK zawarła również umowę nr DZ/637/2014/K 
z 26 października 2014 r., której przedmiotem była weryfikacja merytoryczna i formalna PFU 
dla rozbudowy stadionu piłkarskiego, a więc w tym samym zakresie co wynikający z umowy 
nr DZ/412/2014/K z 10 czerwca 2014 r., w wyniku realizacji której dostarczono dokument 
z lipca 2014 r. „Opinia techniczna dotycząca programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji - 
modernizacja istniejącego stadionu olimpijskiego”.  

[Dowód: akta kontroli str. 9634-9637]   

Zarząd BPK wyjaśnił, że wykonawca na podstawie umowy DZ/637/2014/K weryfikował 
rozbudowę stadionu piłkarskiego tylko w zakresie konstrukcji i budowy, po wcześniejszej 
ogólnej weryfikacji przez BARI. Z kolei w późniejszych wyjaśnieniach dotyczących zawarcia 
umowy DZ/637/2014/K, przy obowiązującej w tym czasie (do 31 stycznia 2015 r.) umowie 
z BARI nr DZ/412/2014/K na wykonywanie koreferatów do dokumentacji projektowej, 
Zarząd BPK poinformował, że wykonawca umowy DZ/637/2014/K w szerszym zakresie 
weryfikował program funkcjonalno-użytkowy.   

[Dowód: akta kontroli str. 8763, 8767, 10658-10660]   

W ocenie NIK zapisy powyższych umów nie wskazywały „węższego” lub „szerszego” 
zakresu weryfikacji PFU modernizacji stadionu. Umowa DZ/412/2014/K określała m.in., że 
wynagrodzenie za dostarczony do BPK koreferat PFU stadionu piłkarskiego wyniesie 
24 600 zł. Zgodnie z treścią tego dokumentu, dokonano w nim opiniowania jego zgodności 
z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września w 2004 r. sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego238 oraz 
kompletności dokumentacji w zakresie przeznaczenia wynikającego z § 15239 ww. 
rozporządzenia. Według umowy nr DZ/637/2014/K, jej przedmiotem była kompleksowa 
i wszechstronna analiza pod względem prawidłowości zapisów PFU oraz wskazanie 
propozycji ewentualnych zapisów merytorycznych, biorąc pod uwagę potrzebę 
wykorzystania PFU stadionu jako opisu przedmiotu zamówienia.  

Zdaniem NIK zawarcie umowy DZ/637/2014/K było niegospodarne, ponieważ ta usługa - 
o ile była niezbędna mając na uwadze już otrzymany koreferat - winna być wykonana na 
podstawie pozostałych zapisów umowy DZ/412/2014/K, za których realizację BPK płaciła 
11 070 zł brutto miesięcznie, ponad zapłacone 24 600 zł brutto za wykonanie ww. 
koreferatu.  

NIK zwraca również uwagę, że zgodnie z umową DZ/412/2014/K wynagrodzenie za 
dostarczony do BPK koreferat PFU stadionu piłkarskiego, wyniosło 24 600 zł, przy czym 
BARI zapłaciła za jego opracowanie podwykonawcy jedynie 12 300 zł brutto. 
Wynagrodzenie za dostarczoną w formie elektronicznej opinię dot. PFU stadionu 
piłkarskiego wyniosło natomiast zgodnie z umową DZ/637/2014/K - 1 845 zł brutto.  

[Dowód: akta kontroli str. 10663, 11106-11112]   

5.3. Usługi szkoleniowe 

W latach 2012-2017 koszty szkoleń w Spółce (łącznie z dofinansowaniem dokształcania 
indywidualnego pracowników) wyniosły ogółem 1 141 054 zł. W poszczególnych latach 

                                                      
237 Według wykazu czynności do faktury 6/4/2014 wystawionej w związku z umową DP/DŚ/235/2014/K. 
238 T. jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1129. 
239 W którego: Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 
budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 
projektowych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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koszty szkoleń wyniosły: 2012 r. – 72 201,07 zł, 2013 r. – 125 276,49 zł, 2014 r. – 
308 303,18 zł, 2015 r. – 275 163,05 zł, 2016 r. – 267 431,94 zł, 2017 r. – 92 678,27 zł.  

 [Dowód: akta kontroli str. 8924-8957] 

W latach 2012-2017 Spółka zawarła 14 umów na zakup usług szkoleniowych (na 
prowadzenie zajęć i obsługę szkoleń) na łączną kwotę 500 006,64 zł brutto, w tym: 2012 r. - 
brak umów, 2013 r. - 1 umowa na kwotę 3 075 zł, 2014 r. - 3 umowy na 111 755,25 zł, 
2015 r. - 3 umowy na 135 929,40 zł, 2016 r. - 5 umów na 236 219,04 zł (w tym jedna na 
kwotę 55 350 zł nie została zrealizowana), 2017 r. - 2 umowy na 13 027,95 zł. 

Ponadto BPK w ww. okresie udzieliła co najmniej 8 zamówień (bez zawierania umów), 
których przedmiotem były usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla 
pracowników na łączną kwotę 117 459,26 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8920-8921] 

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej 14 szkoleń realizowanych przez 
czterech kontrahentów na podstawie 10 umów240 na kwotę 483 491,73 zł brutto oraz 
pięciu zleceń (bez zawierania umów) na kwotę 103 929,26 zł brutto, obejmujących 
zapewnienie obsługi szkoleń (sala szkoleniowa, usługa gastronomiczna, obsługa 
multimedialna, bez zapewnienia osób prowadzących szkolenia) ustalono, że: 

1) W jednym przypadku umowa (DP/213/2016/K z 12 maja 2016 r.) nie była realizowana, 
nie zapłacono za jej realizację, nie została rozwiązana lecz tożsamy z jej zapisami 
przedmiot umowy został zrealizowany na podstawie umowy zawartej z innym 
wykonawcą (DZ/DR/234/2016/K z 12 maja 2016 r.);  

2) Szkolenia dla pracowników BPK241 w dniach: 

a) 6 września 2013 r. - umowa DR/166/2013 z 23 sierpnia 2013 r.,  
b) 23 maja 2014 r. – umowa DR/75/2014 z 14 maja 2014 r., 
c) 19 grudnia 2014 r. - umowa DZ/DR/225/754/2014/K z 4 listopada 2014 r., 
d) 15 maja 2015 r. – umowa DZ/DR/225/48/2015/K z 6 maja 2015 r., 
e) 18 grudnia 2015 r. – umowa DZ/DR/621/109/2015 z 15 grudnia 2015 r., 
f) 29 stycznia 2016 r. - umowa DP/DK/49/2016/K z 22 stycznia 2016 r., 
g) 20 maja 2016 r. – umowa DP/DR/234/2016/K z 12 maja 2016 r., 
h) 16 grudnia 2016 r. – umowa DP/493/2016/K z 2 grudnia 2016 r., 
i) 20 grudnia 2017 r.– umowa nr DP/DR/503/40/2017/K z 12 grudnia 2017 r., 

miały charakter spotkań szkoleniowo-integracyjnych, a ich uczestnikami były także 
osoby niebędące pracownikami BPK w liczbie od 20 do 25, w tym przedstawiciele Rady 
Nadzorczej Spółki, Rady Miejskiej w Bytomiu, Urzędu Miasta i spółek komunalnych. 

Dla ww. spotkań szkoleniowo-integracyjnych nie opracowano programów lub 
harmonogramów, uwzględniających cel tych spotkań, co Kierownik Działu Kadr i Płac 
wyjaśniła brakiem takich wymogów ze strony Zarządu BPK. 

3) W 10 przypadkach242 na 14 objętych analizą, szkolenia odbywały się w jednej 
z bytomskich restauracji, której właściciel był jednym z czterech kontrahentów 
(organizatorów), którym zlecono obsługę szkoleń. 

                                                      
240 Nr: DZ/DR/225/48/2015/K, DP/DK/49/2016/K, DP/DR/503/40/2017/K, DP/213/2016/K, DR/75/2014, 
DZ/DR/225/754/2014/K, DZ/DR/621/109/2015/K, DP/DR/234/2016/K, DP/DK/350/2016/K, DP/493/2016/K.  
241 Mające na celu m.in.: (a) zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami przeciwpożarowymi oraz stosowaniem 
ich w praktyce na wypadek zagrożenia, (b) zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami BHP dotyczącymi 
prowadzenia pojazdów służbowych oraz zastosowania ich w praktyce, (c) zapoznanie uczestników szkolenia 
z przepisami bhp oraz procedurami udzielania pierwszej pomocy, (d) wspieranie samokształcenia pracowników 
w obszarze profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji międzyludzkiej w pracy zespołowej i komunikacji z trudnym 
klientem oraz rozwiązywania konfliktów, (e) obejmujące tematykę prawa pracy, (f) dotyczące ochrony danych 
osobowych. 
242 Szkolenia na podstawie umów nr: DR/75/2014 14 maja 2014 r., DZ/DR/225/754/2014/K z 4 listopada 2014 r., 
DZ/DR/621/109/2015 z 15 grudnia 2015 r.; DP/493/2016/K z 2 grudnia 2016 r.; DP/DK/350/2016/K z 1 września 
2016 r.; DP/DR/234/2016/K z 12 maja 2016 r. oraz szkolenia bez zawartych umów na ich zorganizowanie 
przeprowadzone w dniach: 18 listopada 2014 r. - dot. ocen pracowniczych, 19 i 26 listopada 2014 r. - dot. prawa 
zamówień publicznych; 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20 stycznia i 13 lutego 2014 r. - cykl szkoleń dot. mobbingu oraz 21-22 
stycznia 2016 r. - szkolenie dot. mobbingu. 
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4) W żadnym z 14 szkoleń przed udzieleniem zamówień na ich organizację (wynajem sali, 
obsługa medialna, catering) nie udokumentowano rozeznania rynku, a organizatorów 
i miejsca przeprowadzenia szkoleń wskazywał Zarząd BPK. Uzgodnień organizacyjnych 
z kontrahentami dokonywały komórka kadr lub komórka ds. promocji reklamy.  

5) W przypadku 6 z 14 szkoleń wnioski do Zarządu BPK o wyrażenie zgody na 
przeprowadzenie szkoleń sporządzał Dział Kadr i Płac BPK. 

6) Koszty organizacji szkoleń (bez kosztów wykładowców) dla takiej samej liczby 
uczestników (200) i o takiej samej tematyce, tj. zapoznanie uczestników szkolenia 
z przepisami przeciwpożarowymi oraz stosowaniem ich w praktyce na wypadek pożaru, 
wyniosły: 

− szkolenie 6 września 2013 r. (na podstawie zlecenia BPK/3268/2013 DR/171/2013 - 
27 500 zł netto (33 825 zł brutto), tj. 137,50 zł netto (169,12 zł brutto) na jednego 
uczestnika (wg umowy), 

− szkolenie 23 maja 2014 r. (umowa nr DR/75/2014 z 14 maja 2014 r.) - 45 683 zł 
netto (57 420,09 zł brutto), tj. 233,41 zł netto (287,10 zł brutto) na jednego uczestnika 
(wg umowy), 

− szkolenie 15 maja 2015 r. (umowa DZ/DR/225/48/2015) - 51 900 zł netto (63 837 zł 
brutto), tj. 259,50 zł netto (319,19 zł brutto) na jednego uczestnika (wg umowy), 

− szkolenie 18 grudnia 2015 (umowa DZ/DR/621/109/2015) – 56 880 zł netto 
(64 712,40 zł brutto), tj. 284,40 zł netto (323,56 zł brutto) na jednego uczestnika (wg 
umowy). 

7) Koszty organizacji szkoleń obejmujące m.in. zapewnienie sali szkoleniowej i usługę 
gastronomiczną (niezawierające wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń), 
przeprowadzone przez tego samego organizatora w tej samej restauracji: 

− w dniu 29 stycznia 2016 r. (umowa DP/DK/49/2016/K z 22 stycznia 2016 r.) wyniosły 
44 100 zł netto dla 110 uczestników, tj. 400,91 zł netto na osobę243, 

− w dniu 20 grudnia 2017 r. (umowa DP/DR/503/40/2017/K 12 grudnia 2017) wyniosły 
7 665 zł netto na 219 uczestników, tj. 35 zł netto na osobę244.  

Kierownik Działu Kadr i Płac stwierdziła, że nie ma wiedzy, co do przyczyn różnicy 
pomiędzy kosztami zorganizowania szkoleń przeprowadzonych w dniach 29 stycznia 
2016 r. i 20 grudnia 2017 r. na podstawie ww. umów. 

 [Dowód: akta kontroli str. 8958-8972, 8974-9011, 9039-9116, 9142-9253, 9309]  

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

1. Wielkość środków przeznaczanych na działalność szkoleniową w BPK była 
nieadekwatna do sytuacji finansowej Spółki, a część tych środków wydatkowano 
niegospodarnie. Lata 2014-2016, w których ponoszono najwyższe koszty szkoleń pokrywały 
się z okresem ponoszenia wysokich strat finansowych BPK245. I tak, koszty szkoleń 
wyniosły: w 2012 r. - 72 ,2 tys. zł, w 2013 r. - 125,3 tys. zł, w 2014 r. - 308,3 tys. zł, 
w 2015 r. - 275,2 tys. zł, a w 2016 r. - 267,4 tys. zł, ulegając zmniejszeniu dopiero w 2017 r. 
do kwoty 92,7 tys. zł.  

Zarząd Spółki wyjaśnił, że wzrost wydatków na szkolenia w latach 2012-2015 wynikał ze 
wzrostu zatrudnienia pracowników (pozyskanych w ramach stażu zorganizowanego 
z Powiatowym Urzędem Pracy - osoby podejmujące po raz pierwszy pracę) oraz ze wzrostu 
dofinansowania studiów pracownikom Spółki, a w latach 2016-2017 nastąpił spadek 
wydatków na szkolenia wynikający z pogorszonej sytuacji finansowej spółki. Ponadto jak 

                                                      
243 Co dotyczyło zorganizowania szkolenia składającego się z dwóch części: teoretycznej - obejmującej tematykę 
prawa pracy i praktycznej - obejmującej tematykę budowania zespołu w przedsiębiorstwie. 
244 Szkolenie dot. ochrony danych osobowych. 
245 245 W latach 2012-2017 Spółka ponosiła straty netto (poza 2013 r., w którym osiągnęła zysk netto w wysokości 
3 083,4 tys. zł) w wysokości (-)3 117,0 tys. zł w 2012 r., (-)8 288,3 tys. zł w 2014 r., (-)43 674,2 tys. zł w 2015 r.,  
(-)17 126,7 tys. zł w 2016 r. i (-)10 492,9 tys. zł w 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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podał Zarząd, w latach 2013-2014 pozyskano środki - ok. 200 tys. zł w ramach projektu 
Instrument Szybkiego Reagowania, stanowiące wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju, 
które obejmowały także usługi szkoleniowe i doradcze (wedle zdiagnozowanych potrzeb). 
Wsparcie było udzielone w formie pomocy de minimis. Szkolenia dotyczyły podniesienia 
kwalifikacji kadry kierowniczej i osób koordynujących pracę innych, na niższych szczeblach. 
Szkolenia miały wyposażyć kierowników w umiejętność efektywnego zarządzania 
zespołem, w tym podejmowanie decyzji, motywowanie i organizację pracy. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7987]  

Zdaniem NIK wzrost kosztów szkoleń w BPK był nieproporcjonalny do wzrostu liczby 
pracowników w Spółce246. Pozyskanie środków zewnętrznych na szkolenia nie wyłączało 
obowiązku ich racjonalnego i gospodarnego wydatkowania, którego sposób realizacji 
przedstawiono w dalszej części wystąpienia. Należy podkreślić, że znaczny udział 
w kosztach szkoleń miały koszty poniesione na organizację spotkań szkoleniowo-
integracyjnych, w tym usługi gastronomiczne, które odbywały się dwa razy w roku. I tak 
koszty te: w 2014 r. wyniosły 88,9 tys. zł netto (umowy DR/75/2014 
i DZ/DR/225/754/2014/K), w 2015 - 108,8 tys. zł netto (umowy DZ/DR/621/109/2015 
i DZ/DR/225/48/2015/K), a w 2016 r. - 136,1 tys. zł netto (umowy DP/493/2016/K, 
DP/DR/234/2016/K, DP/DK/49/2016/K). 

[Dowód: akta kontroli str. 1959-1960]  

2. W żadnym z 14 objętych analizą szkoleń, w tym spotkań szkoleniowo-integracyjnych, 
nie udokumentowano przeprowadzenia przed ich zorganizowaniem rozeznania i analizy 
rynku w celu oszacowania kosztu ich organizacji i wyboru ich organizatora (zapewnienie 
miejsca szkolenia, obsługa multimedialna, usługa gastronomiczna). Wyboru organizatora 
szkoleń i spotkań szkoleniowo-integracyjnych dokonywał Zarząd BPK, odstępując od 
stosowania wymogów wynikających z Regulaminów postępowania przy udzielaniu 
zamówień w BPK z 2012 r. i z 2014 r., dotyczących trybu wyboru wykonawców 
i dokumentowania tych czynności. W 10 przypadkach na 14 objętych analizą, szkolenia 
i spotkania szkoleniowo-integracyjne, odbyły się w tym samym miejscu (restauracji), a kwota 
zapłacona temu usługodawcy na podstawie udzielonych zamówień (w tym 6 umów) 
wyniosła 426 088,04 zł, co stanowiło 63,1% udzielonych łącznie czterem kontrahentom 
zamówień na organizację 14 szkoleń objętych badaniem. 

[Dowód: akta kontroli str. 9047, 9066 , 9155, 9211]  

Zarząd BPK wyjaśnił: „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK nie był 
stosowany dla wymienionych zleceń [usługi szkoleniowe – przypis NIK], gdyż Zarząd BPK 
podjął decyzję ażeby szkolenia odbywały się na terenie Bytomia, a restauracja (…) 
posiadała wówczas najlepiej dostosowaną do potrzeb Spółki salę szkoleniową, z pełnym 
wyposażeniem technicznym niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. Zaznaczyć należy, 
że w większości szkoleń udział brało ponad 200 osób, a restauracja (…) dysponowała 
największą salą szkoleniową na terenie miasta. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych 
Zarząd Spółki podejmował więc decyzje o przeprowadzeniu wskazanych w piśmie szkoleń 
w tym właśnie miejscu. Nie bez znaczenia dla Zarządu był też fakt, iż restauracja (…) jest 
bardzo dobrze skomunikowana z siedzibą spółki. (…) Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności oraz fakt, że współpraca z restauracją układała się pomyślnie, w opinii Zarządu 
wybór ten był najlepszy z możliwie dostępnych”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7703]  

NIK zwraca uwagę, że spotkania szkoleniowo-integracyjne dla 110 i 219 osób odbywały się 
również na terenie innej restauracji na terenie Bytomia, a koszt ostatniego z nich tj. 
20 grudnia 2017 r., obejmujący udostępnienie sali, usługę gastronomiczną obsługę 
multimedialną i dźwiękową wyniósł 7 665 zł, czyli był wielokrotnie niższy od kosztów 
ponoszonych przy organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych w restauracji 
preferowanej przez Zarząd BPK. Zdaniem NIK, odstąpienie od konkurencyjnych trybów 
wyboru organizatorów szkoleń nie sprzyjało gospodarnemu wydatkowaniu środków BPK. 

                                                      
246 Liczba pracowników BPK na koniec kolejnych lat 2011-2017 wynosiła odpowiednio:  232 (2011 r.);  243 (2012 r.);  
219 (2013 r.); 228 (2014 r.); 240 (2015 r.); 245 (2016 r.); 233 (2017 r.). 
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3. Żadnego z 14 zamówień dotyczących organizacji szkoleń objętych analizą nie ujęto 
w rejestrach zamówień prowadzonych na podstawie § 23 Regulaminu postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK z 2012 r. oraz § 20 ww. Regulaminu z 2014 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 7699]  

Zarząd BPK wyjaśnił, że w stosunku do zamówień szkoleniowych stosowano przede 
wszystkim formę pisemnych zleceń i notatek sporządzanych lub zatwierdzanych przez 
Zarząd Spółki, a odformalizowanie procedury wynikające z charakteru zamówień (usługi 
szkoleniowe kupowano z uwzględnieniem wyposażenia miejsca szkolenia) skutkowało 
omyłkowym niewpisaniem zleceń do rejestru. Ponadto Zarząd BPK zwrócił uwagę, że ww. 
zlecenia były zamówieniami poniżej progu kwotowego 30 000 euro określonego w Pzp. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9257]  

Zdaniem NIK fakt, że zamówienia nie przekraczały równowartości kwoty 30 000 euro, nie 
wyłączał obowiązku stosowania postanowień regulaminów postępowania przy udzielaniu 
zamówień przyjętych do stosowania w BPK, a pominięcie ujęcia w stosownych rejestrach 
ww. zamówień naruszało postanowienia wewnętrznych regulacji Spółki.  

4. W 5 przypadkach na 14, szkolenia odbyły się bez zawarcia umów z ich organizatorami 
(w tym właścicielami wynajmowanych obiektów), które określałyby m.in. szczegółowy 
zakres zleconych usług, obowiązki stron, kary i zasady dochodzenia roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, warunki rozwiązania umowy. W jednym z pięciu ww. 
przypadków wystawiono pisemne zlecenie potwierdzone przez usługodawcę (dla szkolenia 
w dniu 6 września 2013 r. - zlecenie nr BPK/3268/2013 z 26 sierpnia 2013 r.) natomiast 
w pozostałych czterech247 nie sporządzono żadnej dokumentacji w tym zakresie, co 
zdaniem NIK, nie zabezpieczało należycie interesów Spółki.   

Zarząd BPK wyjaśnił: „Szczegółowe zakresy umów omawiane były przez Strony ustnie, 
a potwierdzeniem wykonania usług zgodnie z poczynionymi ustaleniami jest zapłata za 
zrealizowane usługi bez potrąceń z tytułu nienależytego ich wykonania”.  

Zdaniem NIK, ochrona interesów Spółki winna być realizowana poprzez szczegółowe 
doprecyzowanie rodzaju i zakresu zleconych usług w umowach, szczególnie gdy dotyczą 
zakupu usług, które mogą być przedmiotem istotnych modyfikacji, skutkujących zmianą 
wynagrodzenia (np. usług gastronomicznych). Ponadto wartość ww. 5 zamówień, 
w przypadku których nie zawarto umów, wyniosła łącznie 103 929,26 zł brutto (od 7 380 zł 
do 33 825 zł), co w ocenie Izby stanowiło wystarczającą przesłankę do pisemnego 
uregulowania obowiązków stron oraz określenia w tym zakresie warunków i zasad realizacji 
usług organizacji szkoleń. 

Odnosząc się do braku dokumentacji potwierdzającej zawarcie umów lub zlecenia usług 
w zakresie zorganizowania ww. czterech szkoleń, Zarząd BPK stwierdził: „szkolenia (…) 
realizowane były na podstawie notatki składanej Zarządowi przez Dział Kadr i Płac, 
a szczegółowy zakres usług omawiany był z wykonawcą ustnie. (…) Informujemy także, że 
Dział Kadr i Płac deklaruje, iż przygotowywał analogiczne notatki przed przeprowadzeniem 
każdego ze szkoleń, o którym mowa w piśmie lecz nie ma ich w dokumentacji Działu, 
dlatego Spółka nie ma możliwości przedłożenia ich do kontroli NIK”.  

  [Dowód: akta kontroli str. 7704, 8958-8970] 

Przywołane wyżej notatki były krótkimi wnioskami o wyrażenie zgody na szkolenie 
i dotyczyły trzech248 z czterech udzielonych zamówień, w tym w jednym przypadku 
(szkolenie 19 i 26 listopada 2014 r. dot. zamówień publicznych), wniosek nie został 
podpisany przez przedstawiciela Działu Kadr i Płac. Zdaniem NIK ogólnikowe wnioski do 
Zarządu BPK o wyrażenie zgody na szkolenie nie mogły zastąpić umów z kontrahentami 
czy zleceń, szczegółowo określających zakres zlecanych usług, ustalających zasady 
odpowiedzialności i zobowiązania stron.  

                                                      
247 Szkolenia w dniach: (1) 18 listopada 2014 r. dotyczące ocen pracowniczych, (2) 19 i 26 listopada 2014 r. 
dotyczące regulaminu zamówień publicznych, (3) cykl: 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20 stycznia 2015 r. i 13 lutego 2015 r. – 
dotyczące mobbingu, (4) w styczniu 2016 r. dotyczące mobbingu. 
248 Szkolenia: (1) 19 i 26 listopada 2014 r. dot. zamówień publicznych, (2) cykl w dniach 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20 
stycznia 2015 r. i 13 lutego 2015 r. z zakresu mobbingu, (3) 21-22 stycznia 2016 dot. mobbingu. 
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Ponadto NIK zwraca uwagę, że w § 11 ust. 2 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w BPK 
z 1 czerwca 2010 r. wskazano, że umowa powinna zawierać, m.in. zapisy dotyczące 
odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz zapisy określające skutki odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 906-907, 9047-9051, 9063-9087]    

5.  W trzech przypadkach249, na dziewięć zrealizowanych pisemnych umów objętych 
analizą, nie podano w nich szczegółowego rodzaju i zakresu zleconych usług - oprócz 
ogólnego stwierdzenia, że dotyczą one organizacji szkolenia. Zdaniem NIK, świadczyło to 
o niewłaściwym zabezpieczeniu interesów BPK, ponieważ działanie takie istotnie utrudniało 
egzekwowanie zobowiązań wykonawcy tych usług, wobec braku postanowień w umowie - 
czego zlecający oczekuje w ramach ustalonego wynagrodzenia (np: w odniesieniu do usługi 
gastronomicznej - co do formy, ilości, rodzaju posiłków czy napojów).  

[Dowód: akta kontroli str. 8958-8970, 8987-8989, 9039-9041, 9052-9054, 9132-9135]  

6. Nierzetelnie udokumentowano udział pracowników BPK w szkoleniach - na 14 szkoleń 
objętych analizą NIK tylko w dwóch przypadkach sporządzono listy obecności zawierające 
podpisy ich uczestników, przy czym nawet te szkolenia obarczone były częściowym brakiem 
list obecności, tj.:  

− szkolenie z mobbingu przeprowadzone w dniach: 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20 stycznia 
2015 r. i 13 lutego 2015 r. (wynajęto salę i usługę gastronomiczną bez zawarcia 
pisemnej umowy) - brak list obecności z tego szkolenia w dniach 20 stycznia 2015 r. 
i 13 lutego 2015 r.,  

− szkolenie z zamówień publicznych w dniu 5 września 2016 r. i 24 października 2016 r. 
(umowa na wynajęcie sali i usługę gastronomiczną nr DP/DK/350/2016/K z 1 września 
2016 r.) - brak listy obecności na szkoleniu w dniu 24 października 2016 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9068-9082, 9208-9210] 

Natomiast w przypadku nw. szkoleń:  

a) 6 września 2013 r. (zlecenie BPK/3268/2013 z 26 sierpnia 2013 r.) - brak listy/wykazu 
obecności, 

b) 23 maja 2014 r. (umowa DR/75/2014 z 14 maja 2014 r.) - brak listy/wykazu obecności,  

c) 19 grudnia 2014 r. (umowa DZ/DR/225/754/2014/K z 4 listopada 2014 r.) - wykaz (bez 
podpisów uczestników) oznaczony „Szkolenie BHP 19 grudnia 2014”, zawierający 167 
nazwisk pracowników BPK oraz 31 nazwisk osób spoza Spółki, w tym 7 wykreślonych, 

d) 15 maja 2015 r. (umowa DZ/DR/225/48/2015/K z 6 maja 2015 r.) - brak listy/wykazu 
obecności, 

e) 18 grudnia 2015 r. (umowa DZ/DR/621/109/2015 z 15 grudnia 2015 r.) – wykaz (bez 
podpisów uczestników) oznaczony „Osoby uczestniczące” zawierający 166 nazwisk, 
z odręczną adnotacją „Do um. DZ/DR/621/2015 PPOŻ”. Na odwrocie faktury opis, wg 
którego szkolenie zostało zorganizowane dla 200 osób. 

f) 29 stycznia 2016 r. (umowa DP/DK/49/2016/K z 22 stycznia 2016 r.) - wykaz (bez 
podpisów uczestników) z odręczną adnotacją „Do umowy DP/DK/49/2016/K”. Lista 
uczestników szkolenia zawierała 105 nazwisk z przyporządkowanymi numerami kont 
księgowych i kwotami 420 zł do każdej osoby. 

g) 20 maja 2016 r. (umowa DP/DR/234/2016/K z 12 maja 2016 r.) - wykaz (bez podpisów 
uczestników) z odręczną adnotacją „Do um. DP/DR/234/2016/K”, zawierający 
173 nazwiska. 

h) 16 grudnia 2016 r. (umowa DP/493/2016/K z 2 grudnia 2016 r.) - brak listy/wykazu 
obecności. Na odwrocie faktury FS 177/12/2016 z 17 grudnia 2016 r. wpisano, że 
uczestniczyło 195 osób. 

i) 20 grudnia 2017 r. (umowa nr DP/DR/503/40/2017/K z 12 grudnia 2017 r.) - wykazy 
pracowników deklarujących uczestnictwo w szkoleniu sporządzone w różnej postaci 

                                                      
249 Umowy: nr DZ/DR/225/48/2015 z 6 maja 2015 r., nr DR/75/2014 z 14 maja 2014 r., nr DZ/DK/225/754/2014 z 4 
listopada 2014 r. 
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i różnej formie (maile, pisma, odręczne listy z podpisami lub bez podpisów) oraz wykaz 
22 osób nie będących pracownikami BPK.  

j) 18 listopada 2014 r. dot. ocen pracowniczych (wynajęto salę i usługę gastronomiczną 
bez zawarcia pisemnej umowy) - brak list obecności. Na odwrocie faktury F199/11/2014 
z 29 listopada 2014 r. wykaz 23 nazwisk. Kierownik Działu Kadr i Płac BPK stwierdziła: 
"Nie było praktykowane w Spółce sporządzanie takich list w ramach szkoleń 
wewnętrznych. Jednakże w ramach ww. szkolenia dot. ocen pracowniczych takie listy 
prawdopodobnie zostały sporządzone w celu rozliczenia i udokumentowania szkolenia 
przeprowadzonego na podstawie umowy na wdrożenie planu rozwoju na wsparcie 
udzielone BPK na złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej w ramach 
projektu „Instrument szybkiego reagowania”, zawartej 11 października 2013 r. z (…) 
Udział pracowników był potwierdzony również ich oświadczeniami, które zapewne były 
przekazane operatorowi ww. projektu w ramach rozliczenia środków". 

k) 19 i 26 listopada 2014 r. dot. zamówień publicznych (wynajęto salę i usługę 
gastronomiczną bez zawarcia pisemnej umowy) - brak list obecności. Na odwrocie 
faktury F202/12/2014 z 3 grudnia 2014 r. za organizację szkolenia w dniu 19 listopada 
2014 r. podano wykaz 29 nazwisk, a na odwrocie faktury F203/12/2014 z 3 grudnia 
2014 r. wykaz 31 nazwisk. 

l) 20-21stycznia 2016 r. dotyczące mobbingu (wynajęto salę i usługę gastronomiczną bez 
zawarcia pisemnej umowy) - brak list obecności. Na odwrocie faktury F189/1/2016 
z 25 stycznia 2015 r. za organizację szkolenia wpisano 24 nazwiska. 

NIK zwraca uwagę, że przedłożone kontrolującym przez BPK wykazy pracowników oraz 
osób nie będących pracownikami (w formie list, maili, pism), odnoszące się do niektórych 
ww. szkoleń stanowiły jedynie deklaracje chętnych do udziału w szkoleniach, rezygnujących 
z tych szkoleń lub wykazy służące do rozdzielenia kosztów wg stanowisk ich powstawania. 
W związku z powyższym niemożliwe było jednoznaczne ustalenie i potwierdzenie liczby 
pracowników faktycznie biorących udział w szkoleniach, przy czym koszty tych szkoleń były 
ponoszone zawsze w pełnej kwocie wynikającej z zawartych umów bez względu na 
faktyczną liczbę uczestników. NIK zauważa również, że w spotkaniach szkoleniowo-
integracyjnych brały udział osoby niebędące pracownikami BPK i nie przedłożono 
kontrolującym żadnej dokumentacji potwierdzającej finansowanie tego udziału w odmienny 
sposób niż dla pracowników Spółki. 

Kierownik Działu Kadr i Płac stwierdziła, że nie było praktyki w Spółce aby obecność na 
szkoleniach dokumentować listami podpisywanymi przez ich uczestników.  
[Dowód: akta kontroli str. 9045-9046, 9048-9051, 9086-9087, 9091-9092, 9113-9114, 9157-

9198, 9223-9231]  

Sporządzanie list obecności wraz z podpisami uczestników szkoleń jest potrzebne do 
udokumentowania przeszkolenia poszczególnych pracowników. Brak list obecności 
z podpisami uczestników uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie obecności pracowników 
na danym szkoleniu, jak również jego przeprowadzenia, a w konsekwencji - zasadności 
rozliczenia wydatków z nim związanych.  

7. Umowy dotyczące zakupu przez BPK usług organizowania szkoleń (wraz z usługą 
gastronomiczną) nie zawierały zapisów umożliwiających obniżenie wynagrodzenia 
w przypadku niższej liczby uczestników niż zakładana w umowie (np. zgłaszanej na 2-3 dni 
przed datą szkolenia). W rezultacie Spółka ponosiła koszty w pełnej wysokości, niezależnie 
od liczby osób uczestniczących w szkoleniu, co prowadziło do niegospodarnego 
wydatkowania środków Spółki. I tak, w przypadku szkoleń przeprowadzonych: 

− W dniu 20 maja 2016 r. - umowa DP/DR/234/2016/K przewidywała udział 230 osób, co 
przy wynagrodzeniu 45 000 zł netto odpowiadało kwocie 195,65 zł netto na osobę. 
Tymczasem wg przedłożonego kontrolującym zestawienia udział w szkoleniu wzięły 
173 osoby, a koszt na osobę wyniósł 260,12 zł netto. Przyjmując, że w szkoleniu nie 
wzięło udziału 57 osób, a koszt jednostkowy wg umowy wynosił 195,65 zł netto, to 
niegospodarnie wydatkowano 11 152,05 zł netto (13 717,05 zł brutto).  
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− W dniu 18 grudnia 2015 r. - umowa DZ/DR/621/2015 przewidywała udział 200 osób, 
przy wynagrodzeniu 56 880 zł netto - koszt na osobę wynosił 284,40 zł netto. Wg 
przedłożonego kontrolującym zestawienia, udział wzięło 166 osób, co przy ww. 
wynagrodzeniu odpowiadało kosztowi 340,84 zł netto na osobę. Przyjmując, że 
w szkoleniu nie wzięły udziału 34 osoby, a średni koszt usługi gastronomicznej250 
(wyodrębnionej w fakturze na kwotę 35 000 zł) wg liczby uczestników podanych 
w umowie wyniósł 175 zł netto na osobę251, to niegospodarnie poniesiono koszty 
szkolenia w kwocie 5 950 zł netto (34x175 zł), tj. 7 318,5 zł brutto.  

− w dniu 16 grudnia 2016 r. - umowa DP/493/2016/K z 2 grudnia 2016 r. przewidywała 
udział 220 uczestników, przy wynagrodzeniu 46 000 zł netto - koszt na osobę wynosił 
209,09 zł netto. Wg informacji zawartej w opisie faktury FS 177/12/2016 w szkoleniu 
wzięło udział 195 osób (235,90 zł netto na osobę), czyli o 25 mniej niż zakładano. 
Przyjmując koszt uczestniczenia jednej osoby, wynikający z zawartej umowy, 
niegospodarnie poniesiono 5 227,25 zł netto (25 x 209,09 zł), tj. 6 429,52 zł brutto. 
 [Dowód: akta kontroli str. 9088-9089, 9095-9097, 9110-9114, 9143, 9186-9190, 9195-

9198] 

Wyjaśniając nie wprowadzenie w umowach możliwości korekty liczby uczestników spotkań 
szkoleniowo-integracyjnych Specjalista Działu ds. Mediów, Promocji i Reklamy, w którym 
przygotowywano projekty umów stwierdziła: „(…) korzystano z wcześniejszych wzorów 
[umów – przypis NIK]. Ponadto w trakcie opiniowania projektów umów przygotowywanych 
przez komórkę ds. promocji i reklamy nikt nie zwracał na to uwagi. Umowy były również 
opiniowane przez kancelarie prawne, które nie zgłaszały w tym względzie zastrzeżeń (…)”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 9253] 

Zdaniem NIK, wyjaśnienia potwierdzają brak rzetelności w trakcie przygotowywania treści 
umów szkoleniowych, w tym powielanie ich niewłaściwie przygotowanych wzorów, 
prowadzące do niegospodarnego wydatkowania środków Spółki w zawyżonych kwotach. 
Izba zwraca uwagę, że za ww. działania oraz ich skutki odpowiedzialnymi są członkowie 
Zarządu BPK zawierający nieprawidłowo przygotowane umowy. 

5.4. Darowizny 

W latach 2012-2017 Spółka dokonała 129 darowizn dla 106 obdarowanych na łączną kwotę 
404 462,94 zł252. W tym okresie najwięcej darowizn dokonano w 2016 r. (191 382,94 zł - 49 
darowizn), czyli prawie dziesięciokrotnie więcej niż w 2012 r. (19 200 zł - 9 darowizn). Kwoty 
darowizn wynosiły od 49 zł do 30 000 zł, w tym darowizny w kwocie 5 000 zł i więcej 
przekazano w 25 przypadkach. 

W Spółce nie obowiązywały pisemne procedury ani wytyczne dotyczące zasad 
rozpatrywania i udzielania wsparcia w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych. Dopiero 
uchwałą nr 18/07/2017 z 20 lipca 2017 r. Zarząd Spółki zatwierdził Program Naprawczy 
BPK, do którego załącznikiem była ogólna jednostronicowa procedura udzielania pożyczek 
i darowizn, zakładająca że: 

− rozpatrzenie wniosku o darowiznę następuje z uwzględnieniem sytuacji finansowej BPK 
i społecznego charakteru wniosku, 

− obdarowany składa wymagane oświadczenie, że otrzymane środki zostały 
wykorzystane na cele kreślone we wniosku, 

− odpowiedzialnymi za zawarcie umowy będą Dział ds. Mediów, Promocji i Reklamy, a za 
kontrolę Dział Analiz.  

[Dowód: akta kontroli str. 4959, 5880]  

Na 106 obdarowanych w latach 2012-2017 podmiotów, 13 świadczyło na rzecz BPK usługi 
z zakresu promocji i reklamy, w tym na podstawie zawartych ze Spółką umów sponsorskich. 

                                                      
250 Koszty usługi gastronomicznej 35 000 zł netto oraz wynajmu sali wraz z obsługą multimedialną – 21 880 zł netto 
zostały wyodrębnione dopiero w fakturze FS 250/12/2015 z 18 grudnia 2015 r. 
251 Tj. 35 000 zł : 200 uczestników szkolenia wg umowy. 
252 W poszczególnych latach kwoty darowizn wyniosły: 2012 – 19 200 zł, 2013 – 15 960 zł, 2014 – 54 820 zł, 2015 – 
73 500 zł, 2016 r. – 191 382,94 zł, 2017 r. 49 600 zł.  
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W wyniku analizy 49 darowizn przekazanych przez BPK w 2016 r., w tym 12 darowizn 
o wartości 5 000 zł i więcej (stanowiących 66% wartości darowizn w 2016 r.), ustalono, że: 

− zawarcie umów i przekazanie darowizn poprzedzano podjęciem uchwał Zarządu BPK,  
− zawierano pisemne umowy z obdarowanymi na kwoty wynikające z podjętych uchwał,  
− uzyskiwano zgodę RN BPK na dokonywanie darowizn przekraczających 10 000 zł,  

za wyjątkiem przypadków opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia.  
[Dowód: akta kontroli str. 5869-5878, 5880, 9267-9271, 9278-9305]  

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

1.  Zarząd BPK przekazał darowizny bez podjęcia uchwał wymaganych kolejnymi 
Regulaminami Zarządu BPK253, co nastąpiło w przypadku umów o nr: 

− DZ/DR/56/9/206 z 1 lutego 2016 r. – darowizna rzeczowa o wartości rynkowej 3 120 zł, 
− DP/DR/269/40/2016 z 20 czerwca 2016 r. – darowizna pieniężna 300 zł,  

Zarząd BPK wyjaśnił, że celem podejmowania uchwał wymaganych ww. regulaminami było 
to, aby Zarząd miał całościową wiedzę i wyrażał zgodę na dokonanie określonych 
czynności, co zaistniało ponieważ podpisał ww. umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 577-692, 9280-9281, 9299-9301]   

NIK zwraca uwagę, że obowiązujące Regulaminy Zarządu zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą nie wprowadzały wyjątków od zasady podejmowania uchwał dot. darowizn. 

2. Nierzetelnie dokumentowano udzielanie darowizn: 

a) Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 32/07/2016 z 29 lipca 2016 r. o przekazaniu na rzecz 
spółki Towarzystwa Miłośników Hokeja Polonia Bytom S.A. w Bytomiu (KRS 
0000597761) darowizny pieniężnej w kwocie 10 000 zł, natomiast umowę darowizny 
nr DP/DR/311/54/2016 zawarto 29 lipca 2016 r. ze stowarzyszeniem, tj. 
Towarzystwem Miłośników Hokeja Polonia Bytom (KRS 0000113167). 

Zarząd BPK wyjaśnił, że w uchwale 32/07/2016 z 29 lipca 2016 r. nastąpiła omyłka 
pisarska, a prawidłowym beneficjentem było stowarzyszenie TMH Polonia, co 
potwierdza uzasadnienie zawarte w ww. uchwale. 

[Dowód: akta kontroli str. 9301A, 9302, 9308, 9313]  

b) Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 5/10/2016 z 4 października 2016 r. o przekazaniu na 
rzecz Klubu Sportowego Fight Club Bytom darowizny pieniężnej w kwocie 10 000 zł 
natomiast umowę darowizny nr DP/DR/403/71/2016/K zawarto 7 października 2016 r. 
ze Stowarzyszeniem Bytomski Boks. 

Zarząd BPK wyjaśnił, że w ww. uchwale omyłkowo wpisano nazwę podmiotu 
i prawidłowo powinien być to Klub Sportowy „Stowarzyszenie Bytomski Boks”, co miało 
wynikać z faktu wystąpienia o darowiznę przez zawodnika D.G. i zapisu umowy, 
w której zobowiązano obdarowanego do przekazania darowizny dla D.G. 

[Dowód: akta kontroli str. 9296-9297, 9308-9309]  

Zdaniem NIK, osoba ww. zawodnika nie wskazywała jednoznacznie na zawarcie przez 
BPK umowy darowizny z Klubem Sportowym „Stowarzyszenie Bytomski Boks”, a nie 
z Klubem Sportowym Fight Club Bytom, bowiem ten ostatni Klub został wprost 
wymieniony w uchwale nr 5/10/2016. 

3. Zarząd BPK bez uzyskania zgody Rady Nadzorczej, wymaganej zgodnie z § 15 ust. 13 
Umowy Spółki, podjął decyzję i przekazał darowizny na rzecz:  

a) Towarzystwa Miłośników Hokeja Polonia w Bytomiu w kwocie 10 000 zł na podstawie 
umowy darowizny DP/DR/311/54/2016 z 29 lipca 2016 r., w sytuacji przekazania 

                                                      
253 Regulaminy Zarządu BPK zatwierdzone przez RN uchwałami: nr 3/10/2015 z 26 października 2015 r. (§ 9 ust. 
16) oraz nr 1/06/2016 z 9 czerwca 2016 r. (§ 9 ust. 16). 
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wcześniej darowizny rzeczowej o wartości 3 120 zł na podstawie umowy 
DZ/DR/56/9/2016 zawartej 1 lutego 2016 r.,  

b) Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu o wartości 8 213,94 zł (darowizna rzeczowa 
- sprzęt komputerowy) na podstawie umowy DP/DR/161/22/2016/K z 7 kwietnia 
2016 r., w sytuacji przekazania wcześniej, tj. 17 marca 2016 r. darowizny pieniężnej 
w kwocie 10 000 zł na podstawie umowy DP/DR/114/19/2016/K z 10 marca 2016 r. 
NIK zwraca uwagę, że Zarząd BPK dopiero uchwałą nr 09/06/2016 z 14 czerwca 
2016 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie akceptacji dokonanych 
darowizn dla Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. 

[Dowód: akta kontroli str. 9286-9291, 9299-9300]   

Zarząd BPK wyjaśnił, że kwoty ww. darowizn nie przekraczały jednostkowej wartości 
10 000 zł, więc nie było obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.  

[Dowód: akta kontroli str. 9306, 9308]   

NIK nie podziela stanowiska Zarządu BPK, że kwota 10 000 zł, o której mowa w § 15 
pkt 13 Aktu założycielskiego dotyczy wartości jednostkowej darowizn. Zdanie NIK, 
w wyniku takiej interpretacji Rada Nadzorcza byłaby pozbawiona kontroli nad 
wydatkami BPK w tym zakresie, gdyż umożliwiałoby to dokonywanie wielu darowizn 
w ciągu roku dla tego samego podmiotu o wartości jednostkowej do 10 000 zł, których 
łączna kwota mogłaby wielokrotnie przekraczać wartość 10 000 zł.  

Ponadto argumentacja Zarządu Spółki nie znajduje potwierdzenia w podejmowanych 
w 2016 r. decyzjach dotyczących innych darowizn, ponieważ powołując się na § 9 pkt 1 
Regulaminu Zarządu Spółki oraz § 15 pkt 13 Aktu założycielskiego Zarząd Spółki 
występował do RN o wyrażenie zgody na przekazanie kolejnych darowizn, których 
jednostkowa wartość nie przekraczała 10 000 zł lecz ich suma w danym roku dla 
danego podmiotu przewyższała 10 000 zł, i zgody takie otrzymywał. Dotyczyło to: 

- uchwały Zarządu BPK nr 08/06/2016 z 14 czerwca 2016 r. - prośba o wyrażenie 
akceptacji dokonanych darowizn na rzecz Stowarzyszenia Pasjonatów 
Wojskowości „Kompania Bytom” w Bytomiu i wyrażenie zgody na przekazanie 
kolejnej darowizny w kwocie 3 000 zł (RN wyraziła zgodę uchwałą 24/06/2016 
z 22 czerwca 2016 r.), 

- uchwały Zarządu BPK nr 09/06/2016 z 14 czerwca 2016 r. - prośba o wyrażenie 
akceptacji dokonanych darowizn na rzecz Szpitala Specjalistycznego nr 1 
w Bytomiu i wyrażenie zgody na przekazanie kolejnej darowizny w kwocie 1 500 zł 
(RN wyraziła zgodę uchwałą 25/06/2016 z 22 czerwca 2016 r.). 

 [Dowód: akta kontroli str. 9314-9317]  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wydatkowanie przez BPK środków na 
działalność sponsoringową i reklamę medialną. W latach 2012-2017 poniesione przez BPK 
koszty działalności sponsoringowej wyniosły 5 061,8 tys. zł, z czego 94% dotyczyło umów 
sponsorskich zawartych z podmiotami sektora sportowego, a koszty zakupu usług reklamy 
medialnej wyniosły w tym okresie 668,3 tys. zł.  

NIK zwraca uwagę, że sponsoring (także reklama medialna), generalnie służy promowaniu 
marki sponsora i jego produktów celem pozyskania nowych klientów i wzrostu sprzedaży. 
Są to zatem działania, które - co do zasady - mają cel komercyjny, związany z uzyskaniem 
określonego efektu ekonomicznego. Tymczasem Zarząd Spółki nie podjął próby określenia 
wymiernych efektów, jakie przyniosła prowadzona działalność sponsoringowa lub zlecana 
reklama. Natomiast wziąwszy pod uwagę ujemne i pogarszające się wyniki finansowe 
Spółki, a także uzyskiwane przychody ze sprzedaży, w ocenie NIK, działalność ta była 
nieskuteczna, szkodząca (z uwagi na wysokie koszty) interesom ekonomicznym BPK, 
a zawieranie umów sponsoringowych w tych warunkach było działaniem niegospodarnym. 

Zdaniem NIK, działalność, która formalnie służy rozwojowi przedsiębiorstw, przyczyniła się 
do pogłębienia problemów finansowych Spółki. Wiązało się to z dokonywaniem przez BPK 
wielomilionowych wydatków na sponsoring i reklamę medialną, bez ustalenia rzetelnych 
procedur i warunków regulujących tę działalność, w szczególności nie ustalono związku 
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wydatkowania środków na ww. działalność z zyskiem Spółki. Zawierane z podmiotami 
sektora sportowego umowy sponsoringowe traktowano jako formę udzielania im 
bezzwrotnej pomocy finansowej. Umowy sponsoringowe nie zabezpieczały właściwie 
interesu BPK, a niektóre z nich (na kwotę 1 290,7 tys. zł brutto) zawierano bez wymaganej 
zgody Rady Nadzorczej. 

Niejednokrotnie wynagrodzenia z tytułu umów sponsoringowych, płacono przed ich 
zrealizowaniem, w tym także w dniu ich zawarcia, bez zapewnienia przy tym możliwości 
sprawowania rzetelnego nadzoru nad ich wykonywaniem, ponieważ w większości umów 
objętych badaniem nie wprowadzano zapisów o sprawozdawczości, umożliwiających 
monitorowanie ich realizacji. W przypadku pięciu na 28 badanych umów nie wprowadzono 
do nich postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu ich niezrealizowania lub 
nierzetelnego realizowania.  

Zamówienia na medialne usługi reklamowe Spółka udzielała w sposób nierzetelny 
i z naruszeniem przyjętych w BPK regulaminów, a sposób dokumentowania ich realizacji nie 
zabezpieczał właściwie interesu Spółki. Udzielanie ww. zamówień następowało bez 
rzetelnego rozpoznania potrzeb BPK w tym zakresie i bez wymaganego rozeznania rynku, 
z odstąpieniem od zasad wynikających z obowiązujących Regulaminów postępowania przy 
udzielaniu zamówień w BPK z 2012 i 2014 r. (łącznie na kwotę 163,8 tys. zł). 

NIK zwraca uwagę, że zawarcie trzech umów sponsorskich z FWRPN (na łączną kwotę 
421,5 tys. zł) nastąpiło z udziałem Wiceprezes ds. Finansowych, tj. Członka Zarządu BPK, 
będącej jednocześnie Członkiem Rady Fundacji sponsorowanego, co zdaniem NIK, 
wskazuje na ich zawarcie w warunkach wystąpienia konfliktu interesów. 

Spółka ponosiła wysokie koszty obsługi prawnej, które wraz z kosztami zastępstwa 
procesowego w latach 2012-2017 wyniosły łącznie 2 693,6 tys. zł. Koszty te sukcesywnie 
wzrastały od 234,6 tys. zł w 2012 r. do 742,4 tys. zł w 2017 r., co wynikało z zawierania 
licznych i niejednokrotnie równolegle realizowanych umów w tożsamych zakresach 
przedmiotowych, związanych zarówno z prowadzeniem stałej, kompleksowej obsługi 
prawnej, jaki i ze specjalistycznym doradztwem prawnym w wybranych dziedzinach.  

Także koszty usług doradczych innych niż doradztwo prawne były wysokie - w latach 2012-
2017 wynosiły one 1 936,5 tys. zł. We wszystkich pięciu badanych przypadkach udzielenia 
BARI przez BPK zamówień usług doradztwa, których koszt wyniósł łącznie 709,2 tys. zł, 
odstąpiono od konkurencyjnych trybów wyboru wykonawcy, naruszając Regulaminy 
postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK z 2012 i 2014 r. W jednym przypadku 
naruszono także art. 142 ust. 1 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia na czas nieoznaczony, 
pomimo nie wystąpienia okoliczności określonych w art. 143 tej ustawy.  

W dwóch przypadkach podpisując z BARI umowy nie wystąpiono do RN o zgodę na 
zawarcie umowy, pomimo że zawierano je na czas nieokreślony, w związku z tym kwota 
zobowiązania mogła przekroczyć 250 tys. zł brutto, bądź ją ostatecznie faktycznie 
przekroczyła. Zlecając i rozliczając umowy zawarte z BARI dopuszczono także do innych 
nieprawidłowości, w tym m.in. nie zapewniono właściwej ochrony interesów Spółki, 
a w przypadku jednej z nich niegospodarnie wydatkowano 63 tys. zł netto za „gotowość” do 
świadczenia usług, w miejsce ich faktycznej realizacji. 

NIK zwraca uwagę, że spółka BARI nie była przygotowana do samodzielnej realizacji 
większości umów zawartych z BPK, gdyż nie posiadała wystarczającego zaplecza ani 
kompetencji, przez co część zadań podzlecała do wykonania innym podmiotom, występując 
w roli pośrednika, co prowadziło do zawyżania kosztów jakie ponosiła BPK. 

Wielkość środków przeznaczanych na działalność szkoleniową była nieadekwatna do 
sytuacji finansowej Spółki, a część tych środków wydatkowano niegospodarnie. W latach 
2012-2017 koszty szkoleń w Spółce wyniosły ogółem 1 141,1 tys. zł. NIK zwraca uwagę, że 
znaczny udział w kosztach szkoleń miały koszty poniesione na organizację spotkań 
szkoleniowo-integracyjnych wraz z usługami gastronomicznymi. Wyboru organizatora 
badanych 14 szkoleń i spotkań szkoleniowo-integracyjnych dokonywał Zarząd BPK, 
odstępując od stosowania wymogów wynikających z Regulaminów postępowania przy 
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udzielaniu zamówień w BPK z 2012 r. i z 2014 r., dotyczących trybu wyboru wykonawców 
i dokumentowania tych czynności.  

W 10 przypadkach na 14 objętych analizą, szkolenia i spotkania szkoleniowo-integracyjne, 
odbyły się w tym samym miejscu (restauracji), a kwota zapłacona usługodawcy na 
podstawie udzielonych zamówień wyniosła 426,1 tys. zł. W pięciu przypadkach 
dopuszczano do zakupu usług organizacji szkoleń bez zawarcia pisemnych umów, 
określających m.in. obowiązki wykonawcy, co nie zabezpieczało należycie interesów Spółki, 
a w trzech pisemnych umowach nie podano szczegółowego rodzaju i zakresu zleconych 
usług. W przypadku 12 na 14 szkoleń nie dokumentowano ich przeprowadzenia poprzez 
podpisanie list obecności przez ich uczestników, co uniemożliwiało ustalenie faktycznej 
liczby osób biorących w nich udział oraz jednoznacznie stwierdzenie odbycia się tych 
szkoleń, a w konsekwencji zasadności rozliczenia wydatków z nimi związanych.   

Umowy dot. organizacji szkoleń wraz z usługą gastronomiczną nie przewidywały możliwości 
obniżenia wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia niższej liczby uczestników od uprzednio 
zakładanej, co wiązało się z niezasadnymi wydatkami w przypadku rezygnacji części 
pracowników z uczestnictwa. I tak, w przypadku szkoleń, w odniesieniu do których możliwe 
było uprawdopodobnienie liczby osób faktycznie w nich uczestniczących, koszty poniesione 
na osoby w nich nieuczestniczące wyniosły ok. 22,3 tys. zł. 

Spółka w latach 2012-2017 dokonała 129 darowizn na łączną kwotę 404,5 tys. zł, przy czym 
najwyższe wartości dokonanych darowizn w ujęciu rocznym odpowiadały okresom, 
w których BPK ponosiła najwyższe straty finansowe, co było działaniem sprzecznym 
z interesem ekonomicznym Spółki. W BPK nie obowiązywały szczegółowe pisemne 
regulacje dotyczące zasad rozpatrywania i udzielania wsparcia w formie darowizn 
pieniężnych i rzeczowych. Dopiero uchwałą z 20 lipca 2017 r. Zarząd Spółki zatwierdził 
Program Naprawczy, do którego załącznikiem była ogólna jednostronicowa procedura 
udzielania pożyczek i darowizn, która jednak nie uzależniała dokonania darowizny od 
wyniku finansowego BPK. Na 49 darowizn objętych analizą: dwie dokonano bez wymaganej 
uchwały Zarządu BPK, dwie - bez wymaganej zgody Rady Nadzorczej oraz w dwóch 
przypadkach nierzetelnie je udokumentowano. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 
Kontroli254, zwraca uwagę, że: 

1. Jednoosobowa spółka z udziałem Gminy winna prowadzić działalność oraz aktywność 
gospodarczą z zachowaniem ograniczeń, określonych w ustawach o samorządzie 
gminnym i o gospodarce komunalnej, co dotyczy m.in. działalności pożyczkowej, 
inwestycyjnej oraz zaangażowania kapitałowego tych spółek w innych podmiotach; 

2. Bezpodstawne i niegospodarne jest dokonywanie płatności podatku od nieruchomości 
w terminach wcześniejszych od wymaganych i skutkujących ponoszeniem przez Spółkę 
dodatkowych kosztów związanych z takimi płatnościami; 

3. Wynajmowanie przez BPK samochodów osobowych, za wynagrodzeniem 
niepokrywającym wydatków z tym związanych, było działaniem niegospodarnym i nie 
stanowiło przedmiotu działalności, dla którego Gmina Bytom powołała Spółkę; 

4. Pobieranie gotówkowych zaliczek przez pracowników winno być dokonywane wyłącznie 
w związku z przedmiotem działalności BPK, a ich rozliczanie powinno następować na 
zasadach określonych w Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów Spółki; 

5. Przyznawanie Członkom Zarządu BPK nagród, odszkodowań, odpraw i wynagrodzeń 
powinno następować, wyłącznie w oparciu o obowiązujące podstawy prawne, 
z uwzględnieniem rzetelnie określonej sytuacji finansowej Spółki; 

                                                      
254 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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6. Pracownicy Spółki powinni być zatrudniani na stanowiskach określonych w regulaminie 
organizacyjnym Spółki i wynikającym z niego schemacie organizacyjnym; 

7. Działania inwestycyjne, poza uprzednią weryfikacją istnienia podstaw prawnych dla ich 
prowadzenia przez Spółkę, każdorazowo wymagają przeprowadzenia rzetelnych analiz 
opłacalności celem określenia interesu ekonomicznego BPK w ich podejmowaniu; 

8. Udzielanie pożyczki, poza uprzednią weryfikacją istnienia podstaw prawnych dla jej 
przyznania przez Spółkę, wymaga rzetelnej oceny sytuacji pożyczkobiorcy, a także 
ustanowienia skutecznych zabezpieczeń jej spłaty oraz powinno uwzględniać sytuację 
finansową Spółki; 

9. Wykazywane w sprawozdaniach finansowych odsetki od udzielonych pożyczek należy 
ujmować w wartościach odsetek umownych (liczonych do daty umownego terminu 
spłaty), z uwzględnieniem przyjętych w umowach pożyczkowych założeń co liczby dni 
w roku i miesiącach; 

10. Wdrożenie regulacji wewnętrznych porządkujących sferę działalności sponsoringowej 
i reklamy medialnej, winno umożliwić m.in. monitorowanie, ocenę efektów i określenie 
wymaganych warunków zawierania umów, warunkowanych dodatnimi wynikami 
i odpowiednią płynnością finansową Spółki; 

11. Ograniczenie liczby umów dot. doradztwa prawnego, w tym ograniczenie liczby 
podmiotów świadczących te usługi - w wymaganym przez Spółkę zakresie, prowadzi do 
obniżenia kosztów porad prawnych255; 

12. Zlecanie przez BPK usług o wartości nieprzekraczającej progów kwotowych 
wynikających z ustawy Pzp winno być dokonywane w oparciu o obowiązujące w Spółce 
regulaminy postępowania przy udzielaniu zamówień, a wybór usługobiorców powinien 
uwzględniać ich wymagane doświadczenie i kompetencje dla realizacji zleconych zadań; 

13. Udzielając zamówień publicznych o wartościach przekraczających kwotę, od której 
należy stosować Pzp, należy stosować ograniczenia wynikające z tej ustawy, odnoszące 
się do obowiązku zawierania umów na czas oznaczony (poza przypadkami wskazanymi 
w ww. ustawie); 

14. Zaciąganie zobowiązań o wartości powyżej 250 tys. zł, bądź darowizn przekraczających 
10 tys. zł, powinno być każdorazowo poprzedzane uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej 
(zgodnie z Umową Spółki), co wobec braku odrębnych uregulowań, dotyczy także 
przypadków, gdy suma zobowiązań lub darowizn w odniesieniu do danego podmiotu 
przekracza ww. wartości; 

15. Wydatki na szkolenia powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby oraz możliwości 
finansowe Spółki, a sposób ich organizacji i rozliczania powinien prawidłowo 
zabezpieczać interesy BPK, co dotyczy m.in. potwierdzania przez pracowników udziału 
w tych szkoleniach na listach obecności. 

oraz wnosi o podjęcie działań w celu: 

1. poprawy sytuacji finansowej Spółki, w szczególności poprzez ograniczenie kosztów, 
niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki; 

2. oceny możliwości uzyskania zwrotu od byłego Prezesa Zarządu BPK bezpodstawnie 
wypłaconego odszkodowania (82,9 tys. zł); 

3. zapewnienie rentowności prowadzenia działalności w zakresie pozyskiwania wody ze 
studni głębinowych oraz realizacji jej dostaw; 

4. zadysponowanie nieruchomościami gruntowymi przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. 
Magdaleny w Bytomiu zgodnie z zakładanym przeznaczeniem; 

5. uzyskania przez Spółkę zwrotu pełnych nakładów finansowych poniesionych przez BPK 
na realizację kompleksu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu. 

                                                      
255 W związku z wykorzystaniem efektu skali. 
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6. skutecznego wyegzekwowania spłaty udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz 
z odsetkami, w szczególności pożyczek, które stały się wymagalnymi. 

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 4 grudnia 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Magdalena Kisiołek  

Specjalista kontroli państwowej  
 
 
 
 

Kontroler 
Mariusz Krynke 
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