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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 

Kontrolerzy 1. Mariusz Krynke, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/149/2018 
z dnia 7 maja 2018 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1] 

2. Magdalena Kisiołek, specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKA/150/2018 
z dnia 7 maja 2018 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Radosław Nowakowski, Prezes Zarządu3 
[Dowód: akta kontroli str. 3] 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie NIK, działalność w latach 2013-2017 prowadzona przez komunalną spółkę BARI, 
w której 100% udziałów posiada Gmina Bytom, w zakresie przedmiotowym nie wykraczała 
poza określoną w jej akcie założycielskim. Jednakże działalność BARI powołanej m.in.  
na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej4, 
koncentrowała się na świadczeniu usług promocyjnych i doradczych dla innych podmiotów, 
w tym dla podmiotów prywatnych, a nie na rzecz samorządu terytorialnego. 

Blisko połowa przychodów spółki BARI w latach 2013-2017 stanowiły przychody z usług 
świadczonych na rzecz spółki komunalnej BPK (1012,2 tys. zł), przy czym wykonywania 
tych usług w części w ogóle nie udokumentowano, świadczono je nierzetelnie, realizowano 
je za ceny znacznie przewyższające ceny rynkowe, a w części dotyczyły one działalności 
spółki BPK, która wykraczała poza sferę użyteczności publicznej, a więc takiej której BPK 
nie powinna prowadzić, z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym5 i ustawy o gospodarce komunalnej. 

NIK ocenia negatywnie udział i doradztwo BARI w transakcji zakupu przez BPK w 2014 r. 
nieruchomości w Tarnowskich Górach, na których zlokalizowane były dwie studnie 
głębinowe. Spółka BARI zawarła z prywatnym właścicielem nieruchomości umowę na jego 
reprezentowanie w zakresie pozyskania podmiotu zainteresowanego ich zakupem,  
za wynagrodzeniem prowizyjnym zależnym od wartości transakcji. Jednocześnie 
przedstawiciele BARI doradzali Zarządowi BPK konsultując i wpływając na treść 

                                                      
1 Zwanego dalej „BPK”. Okres objęty kontrolą obejmował lata od 2012 r. - do dnia zakończenia kontroli. Okres 
kontrolowany mógł objąć lata wcześniejsze, o ile działania wówczas podejmowane miały wpływ na kontrolowaną 
działalność. 
2 Zwana dalej „BARI” lub „Spółką”. 
3 Powołany z dniem 12 października 2015 r. Poprzednio, w okresie od 10 czerwca 2013 do 12 października 
2015 r. skład Zarządu był jednoosobowy, a funkcję Prezesa Zarządu BARI pełnił Michał Dąbrowski. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 827, ze zm., zwana dalej „ustawą o gospodarce komunalnej”. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm., zwana dalej „ustawą o samorządzie gminnym”. 
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uzasadnienia opłacalności zakupu ww. nieruchomości przedstawionego Zgromadzeniu 
Wspólników BPK. Zdaniem NIK, realizacja obu ww. działań przez spółkę BARI prowadziła 
do powstania konfliktu interesów. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

• wypłaty w grudniu 2017 r. Członkom Zarządu BARI nagród pieniężnych w łącznej wys. 
18,0 tys. zł, pomimo, że zarówno obowiązujące w tym czasie przepisy ustawy z dnia 
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami6 jak i postanowienia umów o pracę Członków Zarządu nie przewidywały 
wypłaty takiego świadczenia; 

• udzielenia przez BARI, na podstawie uchwały Zarządu z grudnia 2017 r., darowizny 
w wys. 10,0 tys. zł Stowarzyszeniu Pasjonatów Wojskowości „Kompania Bytom”, 
pomimo, że Spółka była w trudnej sytuacji finansowej, na koniec 2017 r. poniosła 
wysoką stratę, a jej płynność finansowa była bardzo niska; 

• niewykonywania postanowień dwóch umów na promocję i reklamę nieruchomości BPK 
w zakresie dokumentowania przebiegu ich realizacji7 (umowy nr BARI/01/01/2014 
z 7 stycznia 2014 r. o wartości 55 350 zł brutto oraz nr BARI/03/03/2015 z 11 marca 
2015 r. o wartości 175 890 zł brutto); 

• niewykonywania postanowień porozumienia dotyczącego doradztwa przy realizacji 
przez BPK m.in. modernizacji stadionu piłkarskiego w zakresie niepełnego 
dokumentowania przebiegu jego realizacji (porozumienie nr BARI/11/03/2014 
z 31 marca 2014 r. o wartości 61 500 zł brutto), zawyżenia wartości wynagrodzenia 
o 6 150 zł oraz pokrywania się części zakresu przedmiotowego tego porozumienia 
z umową nr BARI/24/06/2014 z 2 czerwca 2014 r.; 

• niewykonania postanowień umowy na wykonywanie koreferatu dokumentacji 
projektowej związanej z "Budową hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego” w zakresie 
przedłożenia BPK pisemnego podsumowania wykonanych prac (umowa nr 
BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r. o wartości 77 490 zł brutto); 

• niewykonania postanowień umowy zawartej z BPK nr BARI/17/05/2015 z 5 maja 2015 r. 
na przygotowanie terenu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu dla 
celów inwestycyjnych - m.in. w zakresie dokonywania, dokumentowania i raportowania 
wymaganych pomiarów związanych z przebiegiem wykonywanych robót oraz 
nieprzygotowania BARI do wykonywania przedmiotu umowy, z powodu nieposiadania 
zadeklarowanego doświadczenia, zaplecza kadrowego ani technologicznego. 

• niezapewnienia prawidłowego nadzoru nad realizacją umowy nr BARI/15/05/2015 
z 12 maja 2015 r., zawartej z podwykonawcą na przygotowanie terenów 
zlokalizowanych przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu dla celów 
inwestycyjnych. Brak właściwego nadzoru umożliwił Podwykonawcy wielomiesięczne 
prowadzenie na udostępnionym terenie prac w sposób niezgodny z postawieniami 
umowy oraz uniemożliwiający przyszłe wykorzystanie przedmiotowych terenów na cele 
inwestycyjne, m.in. w związku ze zdeponowaniem na ww. terenie odpadów 
komunalnych. 

W ocenie NIK, 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. I tak np.: 

• Za realizację umowy nr BARI/24/06/2014 z 2 czerwca 2014 r. na przygotowanie 
biznesplanu i modelu finansowego, dla zadania związanego z budową kompleksu 

                                                      
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, zwanej dalej „nową ustawą kominową”.  
7 Poza sporządzeniem jednego sprawozdania z sześciu wymaganych w ramach umowy nr BARI/01/01/2014. 
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sportowego8, BARI otrzymała wynagrodzenie w wys. 153 750 zł brutto. Wykonanie tych 
prac BARI zleciła podwykonawcy za wynagrodzeniem 50 000 zł brutto.  

• W ramach realizacji części umowy nr BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r. - za 
wykonanie opinii programu funkcjonalno-użytkowego „Modernizacji istniejącego stadionu 
piłkarskiego” BARI otrzymała od BPK wynagrodzenie w wys. 24 600 zł brutto. 
Wykonanie tego zadania zleciła podwykonawcy za wynagrodzeniem 12 300 zł brutto.  

• Realizując umowę BARI/03/03/2015 z 11 marca 2015 r. za wynagrodzeniem 
wynoszącym 13 530 zł brutto miesięcznie, BARI zawarła z podmiotem zajmującym się 
obrotem nieruchomościami umowę o współpracy na pozyskiwanie klientów na zakup 
nieruchomości za wynagrodzeniem 6 150 zł miesięczne.  

W ocenie NIK, występowanie spółki BARI w roli pośrednika przy zlecaniu szeregu usług na 
rzecz BPK, znacznie podwyższało koszty realizacji tych zadań i nie służyło optymalizowaniu 
procesów inwestycyjnych, czym m.in. uzasadniano powołanie spółki BARI. Kapitałochłonne 
przedsięwzięcia inwestycyjne BPK, w których realizacji, na różnych etapach, aktywnie 
uczestniczyła BARI, takie jak np. związane z nabyciem nieruchomości przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu lub zakup nieruchomości w Tarnowskich Górach, nie 
przyniosły oczekiwanych efektów gospodarczych. 

Zdaniem NIK, oparcie funkcjonowania spółki BARI na przychodach pozyskiwanych głównie 
ze zleceń dokonywanych przez spółkę komunalną BPK spowodowało, że w miarę 
ograniczania zleceń usług przez tego wiodącego zleceniodawcę9 - kondycja finansowa 
BARI z roku na rok się pogarszała10. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Współpraca z BPK na tle pozostałej działalności BARI oraz podstawy 
formalno-prawne działalności prowadzonej przez spółkę BARI 

1.1. W dniu 25 marca 2013 r. Rada Miejska w Bytomiu podjęła uchwałę nr XII/156/13 
w sprawie utworzenia BARI, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej. Zgodnie z tą uchwałą celem 
Spółki było zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków 
aktywizacji gospodarczej, przyciągania inwestycji kreującej nowe miejsca pracy, promocję 
miasta oraz prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju Bytomia. W uzasadnieniu  
do ww. uchwały wskazano, że powołanie do życia BARI stanowi element działań 
zmierzających do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta, stworzenia ram 
prawnych i organizacyjnych dla tworzenia okołobiznesowej infrastruktury oraz aktywizacji 
gospodarczej mieszkańców Bytomia. Działalność Spółki miała się skupić w szczególności 
na: (1) ułatwianiu i optymalizowaniu procesu inwestycyjnego, (2) pozyskiwaniu inwestorów 
i promocji gospodarczej miasta, (3) popieraniu małej przedsiębiorczości i firm 
rozpoczynających swoją działalność w Bytomiu poprzez wsparcie prawne i informacyjne 
przedsiębiorców oraz (4) tworzeniu funduszy wspierających przedsiębiorczość. 

Na podstawie aktu notarialnego z 20 maja 2013 r.11 Gmina Bytom utworzyła spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji  
sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Według aktu założycielskiego przedmiotem jej działania 
było 23 wskazanych rodzajów działalności, w tym m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości na 
własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

                                                      
8 Zadanie realizowane przez BPK pn. "Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-
treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”. 
9 M.in. z uwagi na niekorzystną sytuację finansową BPK - 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. 
10 Przez cały okres działalności BARI odnotowywała stratę finansową, która corocznie wzrastała i wyniosła: 
287,6 tys. zł w 2013 r., 304,2 tys. zł w 2014 r., 318,1 tys. zł w 2015 r., 329,1 tys. zł w 2016 r. i 535,3 tys. zł 
w 2017 r. 
11 Repertorium A Nr 6229/2013. 
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pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, reklama, roboty związane z budową pozostałych 
obiektów inżynierii wodnej, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  
i zarządzania, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.  

W latach 2013-2017 nie dokonywano zmian w przedmiocie działalności BARI. Faktycznie 
prowadzona działalność BARI w zakresie przedmiotowym nie wykraczała poza działalność 
określoną w akcie założycielskim Spółki. Pełny zakres działalności prowadzonej przez BARI 
był znany zarówno Zgromadzeniu Wspólników jak i Radzie Nadzorczej. Spółka kwartalnie 
przekazywała informacje o swojej działalności do odpowiedniej komórki zajmującej się 
nadzorem właścicielskim w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. 

[Dowód: akta kontroli str. 7-23, 371-510, 603-604] 

1.2. W latach 2013-2017 BARI uzyskała przychody w łącznej kwocie 2 225,6 tys. zł  
(60,2 tys. zł w 2013 r., 725,6 tys. zł w 2014 r., 655,2 tys. zł w 2015 r., 476,2 tys. zł w 2016 r. 
i 308,4 tys. zł w 2017 r.), z czego 1 012,2 tys. zł (45,5%) stanowiły przychody z tytułu 
realizacji umów zawartych z BPK (473,0 tys. zł (65,2%) w 2014 r., 321,7 tys. zł (49,1%) 
w 2015 r., 139,5 tys. zł (29,3%) w 2016 r. i 78,0 tys. zł (25,3%) w 2017 r.). Drugą pod 
względem wartości pozycją przychodów były przychody z tytułu wynajmu i zarządzania 
nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi w wys. 850,2 tys. zł (38,2%). 

[Dowód: akta kontroli str. 547-551] 

W kolejnych latach swojej działalności Spółka ponosiła straty finansowe, które z roku na rok 
wzrastały, i tak: (-) 287,6 tys. zł w 2013 r., (-) 304,2 tys. zł w 2014 r., (-) 318,1 tys. zł 
w 2015 r., (-) 329,1 tys. zł w 2016 r. i (-) 535,3 tys. zł w 2017 r. Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników BARI corocznie postanawiało, że straty zostaną pokryte z zysku osiągniętego 
przez Spółkę w latach następnych12. Ponadto z uwagi na fakt, że w 2014 r. bilans Spółki 
wykazywał łączną stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 
połowę kapitału zakładowego Spółki, Zgromadzenie Wspólników BARI podjęło uchwałę, 
w której postanowiono o dalszym istnieniu spółki i nieotwieraniu jej likwidacji13. 

Wskaźniki płynności bieżącej14 i szybkiej15 zmalały z odpowiednio 8,45 i 8,40 w 2013 r.  
do zaledwie 0,29 i 0,28 w 2017 r.16, co wskazuje na pogłębiające się problemy z płynnością 
finansową Spółki. 

Jak podał w wyjaśnieniach Prezes Zarządu „(…) rok 2018 będzie przełomowy dla kondycji 
finansowej Spółki, albowiem blisko dwuletnie nakłady przyniosą rezultaty w postaci 
dodatniego wyniku finansowego w ujęciu rocznym na poziomie ok. 170,0 tys. zł. 
W kolejnych latach, zgodnie z dzisiejszymi prognozami wynik finansowy również będzie 
dodatni (na koniec 2019 r. 198,0 tys. zł i na koniec 2020 r. 138 tys. zł). (…) w najbliższych 
trzech latach obrachunkowych planowane jest pokrycie strat z poprzednich lat o ponad 
500,0 tys. zł”. 

[Dowód: akta kontroli str. 24-27, 317, 319, 326, 330, 341, 564] 

Z chwilą zawiązania Spółki jej kapitał zakładowy wynosił 500,0 tys. zł. Uchwałą 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BARI nr 2/2014 z 12 maja 2014 r. 
podwyższono kapitał zakładowy o 500,0 tys. zł do 1 000,0 tys. zł, poprzez ustanowienie 

                                                      
12 Uchwała nr 6/2014 z 17 czerwca 2014 r. ws. ustalenia sposobu pokrycia straty za rok 2013, uchwała 05/2015 
z 2 czerwca 2015 r. ws. ustalenie sposobu pokrycia straty za rok 2014, uchwała nr 11/06/2016 z 14 czerwca 
2016 r. ws. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, uchwała nr 16/06/2017 z 22 czerwca 2017 r. ws. pokrycia 
straty za rok obrotowy 2016. 
13 Uchwała nr 01/2015 z 12 marca 2015 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia BARI, 
podjęta w związku z art. 233 Ksh. 
14 Liczony jako stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
15 Liczony jako stosunek różnicy aktywów obrotowych, zapasów i krótkoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
16 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). 
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nowych udziałów, które zostały objęte przez Gminę Bytom w zamian za wkład pieniężny.  
Na podstawie uchwały nr 1 z 13 kwietnia 2015 r. Zgromadzenie Wspólników podwyższyło 
kapitał zakładowy Spółki o 4 074,0 tys. zł do kwoty 5 074,0 tys. zł. Podwyższenie kapitału 
nastąpiło poprzez wniesienie przez Gminę Bytom wkładu niepieniężnego w postaci trzech 
zabudowanych nieruchomości17.  

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 16/12/2016 z 19 grudnia 2016 r. postanowiono,  
że kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o 4 500,0 tys. zł do kwoty 9 574,0 tys. zł 
poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez Gminę Bytom i pokryte 
wkładami pieniężnymi wg następującego harmonogramu wpłat: do 20 grudnia 2016 r. – 
objęcie i pokrycie kwotą 1 450,0 tys. zł oraz do 31 marca 2017 r. – objęcie i pokrycie kwotą 
3 050,0 tys. zł. W dniu 14 grudnia 2016 r. Gmina wpłaciła do Spółki pierwszą ratę 
w wysokości 1 450,0 tys. zł. Uchwałą nr 01/03/2017 z 29 marca 2017 r. zmieniono sposób 
wykonania ww. uchwały w następstwie czego do 31 sierpnia 2017 r. Gmina miała objąć 
i pokryć nowoutworzone udziały w kwocie 2 000,0 tys. zł, a do 31 marca 2018 r. Gmina 
miała objąć i pokryć nowoutworzone udziały w kwocie 1 050,0 tys. zł.  

Prezes Zarządu wyjaśnił: „mając na uwadze, że podwyższenie kapitału zakładowego 
w Spółce miało charakter celowy, to jest zmierzający do sfinansowania celu umowy 
konsorcjalnej z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. i związanymi z przebiegiem 
realizacji inwestycji przesunięciami w czasie, kolejno pismami z 3 lipca 2017 r., 22 września 
2017 r., 16 marca 2018 r., 24 kwietnia 2018 r. BARI wystąpiła o dalsze przesunięcia 
w zakresie harmonogramu obejmowania i pokrywania nowych udziałów przez Gminę 
Bytom”. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych NIK, BARI otrzymała w ramach ww. 
dokapitalizowania od Gminy Bytom środki w łącznej wysokości 600,0 tys. zł (2 października 
2017 r. 400,0 tys. zł oraz 9 kwietnia 2018 r. 200,0 tys. zł). Zarząd nie dokonał zgłoszenia 
ww. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, 
ponieważ podwyższony kapitał zakładowy nie został dotychczas w całości objęty i pokryty 
przez Właściciela – Gminę Bytom18. 

[Dowód: akta kontroli str. 315-316, 320-325, 332, 335, 555-557] 

Na podstawie uchwały Zarządu BARI nr 09/12/2017 z 21 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki 
dokonał na rzecz Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości darowizny w wysokości 
10,0 tys. zł, z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 356] 

1.3. Spośród trzech osób zatrudnionych w BARI i jednocześnie wykonujących zlecone 
zadania na rzecz BPK, dwie posiadały wyższe wykształcenie - z zakresu prawa 
i administrowania podmiotami sektora publicznego oraz miały doświadczenie w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Jedna osoba posiadała wykształcenie średnie, a w kwestionariuszu 
osobowym nie wykazała żadnego doświadczenia zawodowego. Jak wyjaśniła osoba 
odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, praca w BARI była 
przypuszczalnie pierwszą pracą na umowę o pracę tej osoby. 

[Dowód: akta kontroli str. 542-543, 577-577e] 

1.4. Uchwałą nr 8/10//2017 z 19 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza BARI wystąpiła 
z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Zarządowi Spółki nagrody 
pieniężnej w wysokości 18,0 tys. zł brutto z tytułu wzorowego wypełniania obowiązków 
zawodowych i przejawiania inicjatywy w pracy. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
BARI (uchwałą nr 17/12/2017 z 22 grudnia 2017 r.) wyraziło zgodę na przyznanie nagród 
pieniężnych Członkom Zarządu Spółki. W dniu 28 grudnia 2017 r. wypłacono Członkom 
Zarządu ww. nagrody.  

[Dowód: akta kontroli str. 313-314, 342-343, 574] 

                                                      
17 Zabudowana nieruchomość przy ul. Arki Brożka 15 a w Bytomiu o wartości 1 431 896,00 zł, zabudowana 
nieruchomość przy ul. Tysiąclecia 3 w Bytomiu o wartości 1 003 383,00 zł oraz zabudowana nieruchomość przy 
ul Szymały 122B w Bytomiu o wartości 1 639 691,00 zł. 
18 Stosownie do art. 262 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1577, ze zm. – zwanej dalej „Ksh”. 
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1.5. W latach 2013-201819 BARI zawarła z BPK 11 umów, w tym: 

1) dwie (BARI/8/02/2014 z 28 lutego 2014 r. i BARI/12/04/2014 z 5 kwietnia 2014 r.) 
dotyczyły sprzedaży praw majątkowych i autorskich do dokumentacji w związku 
z przyjęciem do realizacji przez BPK zadania „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej 
wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”; 

2) dwie (BARI/01/01/2014 z 7 stycznia 2014 r. i BARI/03/03/2015 z 11 marca 2015 r.) 
dotyczyły promocji i reklamy nieruchomości stanowiących własność BPK; 

3) sześć dotyczyło konsultacji i doradztwa, w tym: 

− dwie - doradztwa finansowego i gospodarczego (nr BARI/25/06/2014 z 10 czerwca 
2014 r. i nr BARI/06/09/2016/K z 16 sierpnia 2016 r.); 

− trzy (nr BARI/11/03/2014 31 marca 2014 r., nr BARI/24/06/2014 z 2 czerwca 
2014 r. i nr BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r.) były związane z realizacją 
zadania „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-
treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”; 

− jedna (nr BARI/07/03/2015 z 30 marca 2015 r.) obejmowała opracowanie koncepcji 
zagospodarowania działki przy ul. Spacerowej będącej w posiadaniu BPK oraz 
opinii dendrologicznej wraz z dokumentami wymaganymi do pozyskania decyzji  
na wycinkę drzewostanu; 

4) jedna dotyczyła przygotowania terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny dla wykorzystania ich na cele inwestycyjne 
(nr BARI/17/05/2015 z 5 maja 2015 r.). Umowa ta nie przewidywała wynagrodzenia  
dla BARI. 

Kwota zapłacona na rzecz BARI przez BPK z tytułu realizacji ww. umów wyniosła łącznie 
1 245 017,89 zł brutto (1 012 209,67 zł netto).  

Ówczesny Prezes Zarządu BPK (w czasie zawierania przez BPK z BARI umów o nr: 
BARI/01/01/2014, BARI/03/03/2015, BARI/25/06/2014, BARI/11/03/2014, BARI/24/06/2014, 
BARI/27/06/2014, BARI/07/03/2015), na okoliczność odstąpienia w tych przypadkach  
od procedur konkurencyjnego wyboru wykonawców, obowiązujących w BPK, stwierdził że: 
„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. 625-634, 1849]  

1.6. Przedmiotem przedwstępnej umowy nr BARI/8/02/2014 z 28 lutego 2014 r. było 
określenie praw i obowiązków stron związanych z zawarciem w przyszłości przyrzeczonej 
umowy sprzedaży wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do dokumentacji 
w postaci: 

- programu wykonawczego hali lodowiskowej wraz z lodowiskiem treningowym, 
- programu wykonawczego modernizacji stadionu piłkarskiego. 

Wysokość wynagrodzenia określona w ww. umowie wynosiła 123 000 zł brutto, a sposób jej 
ustalenia nie został w żaden sposób udokumentowany. Umowa ta przewidywała dokonanie 
pierwszej płatności w wysokości 61 500 zł brutto.  

Dnia 5 kwietnia 2014 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/12/04/2014, na podstawie 
której nastąpiła sprzedaż wraz z przeniesieniem ww. majątkowych praw autorskich. Umowa 
ta przewidywała dokonanie kolejnej płatności w wysokości 61 500 zł brutto.  

Protokołem zdawczo odbiorczym dnia 16 kwietnia 2014 r. BPK potwierdziła odbiór od BARI 
ww. programów wykonawczych20, a także m.in. opinii technicznej dotyczącej programu 

                                                      
19 Do 30 czerwca 2018 r. 
20 Programy wykonawcze będące przedmiotem ww. umów BARI/8/02/2014 z 28 lutego 2014 r. 
i  BARI/12/04/2014 z 5 kwietnia 2014 r. zostały wykonane na podstawie umowy BARI/16/12/2013 z 27 grudnia 
2013 r. za wynagrodzeniem w kwocie 68 880 zł brutto (56 000 z netto) i przekazane przez wykonawcę do BARI 
protokołem zdawczo odbiorczym z 7 lutego 2014 r. 
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funkcjonalno-użytkowego dla hali lodowiskowej z lodowiskiem treningowym oraz Koncepcji 
programowo-przestrzennej modernizacji stadionu piłkarskiego, wykonanej na zlecenie 
BARI.  

[Dowód: akta kontroli str. 679-685, 697-734, 736-754, 1291]  

1.7. Dnia 7 stycznia 2014 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/01/01/2014 na promocję 
i reklamę nieruchomości poprzez m.in.: 

− bieżące udostępnianie informacji o nieruchomościach, 
− przekazywanie podmiotom zainteresowanym informacji o warunkach nabycia, 

dzierżawy, najmu bądź inwestycji w nieruchomości, 
− uczestniczenie w rozmowach z podmiotami zainteresowanymi, 
− organizowanie spotkań BPK z podmiotami zainteresowanymi, 
− informowanie BPK o proponowanych przez podmioty zainteresowane warunkach 

nabycia, dzierżawy, najmu lub inwestycji w 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. 635-638]  

Umowa przewidywała przekazywanie do BPK, na koniec każdego miesiąca obowiązywania 
umowy, pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych czynności w ramach jej realizacji. 
Spółka BARI przekazała BPK tylko jedno sprawozdanie21 - z czynności promocyjnych 
i reklamowych nieruchomości objętych ww. umową, w którym poinformowano o: 

− opracowaniu dla nieruchomości Site Check Listy22 zgodnie ze standardami Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 

− sporządzeniu profesjonalnej oferty dla potencjalnych inwestorów i zamieszczeniu jej  
na stronach internetowych BARI, 

− przedstawieniu oferty 10 potencjalnym inwestorom, 
− znalezieniu docelowego inwestora dla dwóch z siedmiu oferowanych działek, z którym 

negocjowane są postanowienia listu intencyjnego oraz rozpoczęto rozmowy o umowie 
docelowej. 

Nie zawarto transakcji z docelowym inwestorem, z którym BARI prowadziła rozmowy.  
Dla realizacji ww. umowy BARI nie zawierała umów z podwykonawcami.  

[Dowód: akta kontroli str. 642-649]  

Z informacji zawartych w ww. sprawozdaniu z realizacji umowy wynikało, że przedmiotem 
umowy były nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny w Bytomiu, 
obejmujące działki 489/44, 490/44, 491/44, 492/44, 495/44, 496/44, 497/44.  

Spółka BARI nie dysponowała dokumentami BPK, jakie zgodnie z postanowieniami umowy 
nr BARI/01/01/2014, spółka BPK miała jej przekazać, tj. wykazem nieruchomości 
objętych umową oraz ustalonymi warunkami zadysponowania tymi nieruchomościami –  
do wstępnych negocjacji z zainteresowanymi podmiotami.  

[Dowód: akta kontroli str. 645, 1010, 1282, 1309]  

Działania promocyjno-reklamowe nieruchomości BPK przy ul. Magdaleny, prowadzone 
przez BARI, wg wyjaśnień byłego Prezesa Zarządu BARI, obejmowały: 

− przekazywanie informacji do mediów lokalnych i regionalnych, 

                                                      
21 Pismem BARI/57/2014 z 17 lutego 2014 r. 
22 Dokument opisujący nieruchomość poprzez wskazanie m.in. położenia, powierzchni, stanu 
zagospodarowania, charakterystyki działki, istniejącej infrastruktury. 
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− przekazywanie informacji podmiotom: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Podstrefa Gliwicka, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 

− uczestnictwo i przedstawianie oferty na Ogólnopolskich Targach Nieruchomości 
w Warszawie, Forum Gospodarczym w Krynicy, Forum Gospodarczym w Łodzi, 

− spotkania z inwestorami w ramach Regionalnej Izby Gospodarczej, Bytomskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, 

− wykorzystanie własnych kontaktów (zapraszanie potencjalnych inwestorów do Bytomia 
i przedstawianie im terenów objętych ofertą). 

[Dowód: akta kontroli str. 1282-1283]  

Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e umowy BARI/01/01/2014, spółka BARI miała sporządzać tzw. listy 
wskazań23, które winny być każdorazowo potwierdzane przez BPK. Nie przedłożono  
do kontroli dokumentacji w tym zakresie, co przedstawiono w dalszej części nin. 
wystąpienia pokontrolnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 635]  

1.8. Dnia 11 marca 2015 r. Spółka zawarła z BPK umowę nr BARI/03/03/2015 na promocję 
i reklamę nieruchomości przy ul. Magdaleny i ul. Spacerowej. Umowa nie precyzowała, 
których nieruchomości dotyczy (nie podano w niej nr działek ewidencyjnych).  

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. 

[Dowód: akta kontroli str.855-862]  

Spółka BARI nie dysponowała dokumentami BPK, jakie zgodnie z postanowieniami umowy 
nr BARI/03/03/2015 spółka BPK miała jej przekazać, tj. wykazem nieruchomości objętych 
umową oraz ustalonymi warunkami zadysponowania tymi nieruchomościami - do wstępnych 
negocjacji z zainteresowanymi podmiotami.  

Po ponad 8 miesiącach od zawarcia umowy, aneksem nr 3 z 20 listopada 2015 r. 
wprowadzono do niej wykaz trzech nieruchomości przy ul. Magdaleny/Strzelców 
Bytomskich, obejmujący działki o nr: 1) - 497/44; 2) - 489/44, 491/44, 492/44, 495/44, 
496/44 i 3) - 490/44. 

[Dowód: akta kontroli str. 855-862, 1014, 1286, 1543]  

Czynności promocji i reklamy (wg § 2 ust. 1 umowy) miały obejmować m.in.: 
− bieżące udostępnianie informacji o nieruchomościach, 
− przekazywanie podmiotom zainteresowanym informacji o warunkach nabycia, 

dzierżawy, najmu bądź inwestycji w nieruchomości, 
− uczestniczenie w rozmowach z podmiotami zainteresowanymi, 
− organizowanie spotkań BPK z podmiotami zainteresowanymi, 
− informowanie BPK o proponowanych przez podmioty zainteresowane warunkach 

nabycia, dzierżawy lub najmu lub inwestycji w nieruchomości. 

Spółka BARI nie dokumentowała wykonania czynności przewidzianych w ramach realizacji 
umowy w formie comiesięcznych pisemnych sprawozdań, co przedstawiono w dalszej 
części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

Ówczesny Prezes Zarządu BARI podał, że w ramach realizacji § 2 ust. 1 ww. umowy 
podejmowane przez BARI działania obejmowały: 

                                                      
23 Dokument określający wskazane przez Zleceniobiorcę podmioty zainteresowane, podpisywany każdorazowo 
przez Zleceniodawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do tej umowy.  
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− udostępnianie na stronie internetowej informacji o działkach przy ul. Magdaleny 
i Spacerowej; 

− przekazywanie 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). 
Potwierdzeniem działań w tym zakresie był m.in. projekt aktu notarialnego dotyczący 
planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Spacerowej firmie M.24; 

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

[Dowód: akta kontroli str. 856, 1287, 1293-1297 ]  

Według § 1 ust. 4-6 ww. umowy, BARI miała wykonać również następujące działania: 
− przekazanie oferty do spółek o międzynarodowym zasięgu oraz zawarcie umów z tymi 

spółkami po akceptacji BPK, 
− analiza dla włączenia powyższych terenów do Katowickiej Strefy Ekonomicznej, 
− analiza rynku pod kątem wyznaczenia potencjalnych nabywców o profilu zgodnym 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tych nieruchomości. 

Spółka BARI nie udokumentowała realizacji powyższych działań. Były Prezes Zarządu BARI 
wyjaśnił, że w ramach ww. czynności:  
− przekazano informację do Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych oraz 

CBRE w Warszawie25, 
− odbywano spotkania z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

nt. włączenia do KSSE m.in. terenów przy ul. Spacerowej Magdaleny, na których BARI 
przedkładała dokumentację wynikającą z przeprowadzonych analiz. Dokonano 
standaryzacji wszystkich dokumentów i tłumaczenia na język angielski, uzupełniono 
brakujące informacje o terenie inwestycyjnym, wprowadzono standard check list. 

[Dowód: akta kontroli str. 856, 1287]  

Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. e umowy BARI/03/03/2015, spółka BARI miała sporządzać tzw. listy 
wskazań26, które winny być każdorazowo potwierdzane przez BPK. Nie przedłożono  
do kontroli dokumentacji w tym zakresie, co przedstawiono w dalszej części nin. 
wystąpienia pokontrolnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 1015]  

W sprawie promocji nieruchomości przy ul. Magdaleny, pomimo prowadzenia na ich terenie 
robót makroniwelacyjnych, na podstawie umowy zawartej z BPK nr BARI/17/05/2015 
z 5 maja 2015 r. oraz umowy z wykonawcą makroniwelacji nr BARI/15/05/2015 z 12 maja 
2015 r., były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił: „Szukanie potencjalnych inwestorów na tereny 
przy ul. Magdaleny prowadzono w całym okresie jej obowiązywania a realizacja robót 
makroniwelacyjnych na tym obszarze była niezbędna dla zainteresowania potencjalnych 
inwestorów ich nabyciem”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1323-1329]  

1.9. Spółka BARI była nie tylko zleceniobiorcą umów dotyczących promocji nieruchomości 
na cele inwestycyjne, ale także ich zleceniodawcą. I tak, dnia 15 marca 2015 r. BARI 
zawarła z firmą WKP umowę nr BARI/04/03/2015 r., której przedmiotem była promocja 
Gminy Bytom przez prezentację terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na jej terenie 
w czasie Targów Transportu, Spedycji i Logistyki, które odbywały się w dniach 22-23 
kwietnia 2015 r. w Sosnowcu na terenie Expo Silesia oraz na konferencji „Go Global Go 
China” w dniu 29 maja 2015 r. w Pałacyku Przezdzieckich w Warszawie. Wykonawca 
zobowiązał się w szczególności do: 

− przygotowania materiałów reklamowych terenów inwestycyjnych Gminy Bytom, 
                                                      
24 Były Prezes Zarządu BARI przedstawił mail, do którego załącznikiem była przedwstępna umowa sprzedaży. 
25 Firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych. 
26 Dokument określający wskazane przez Zleceniobiorcę podmioty zainteresowane, podpisywany każdorazowo 
przez Zleceniodawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do tej umowy.  
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− kolportażu materiałów wśród uczestników ww. wydarzeń, 
− prezentowania przygotowanych przez siebie materiałów audiowizualnych podczas  

ww. wydarzeń,  
− kreowania pozytywnego wizerunku Bytomia, 
− przekazywania podmiotom zainteresowanym informacji o warunkach dotyczących 

nabycia, dzierżawy, najmu bądź inwestycji w nieruchomości na terenie Bytomia, 
− przekazywania podmiotom zainteresowanym informacji o BARI (dane teleadresowe), 
− informowania BARI o proponowanych przez podmioty zainteresowane warunkach 

nabycia, dzierżawy, najmu lub inwestycji w nieruchomości. 

Umowa obowiązywała do dnia zakończenia ostatniego z ww. wydarzeń tj. 29 maja 2015 r. 
Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie  w wysokości 10 000 zł brutto. 
Umowa nie zawierała postanowień o przesłankach i warunkach wypowiedzenia przez  
BARI umowy oraz odpowiedzialności wykonawcy w przypadku jej niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania.  

 [Dowód: akta kontroli str. 889-890]  

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 komercyjnej opisanej w załączniku do umowy oraz pozyskiwanie ofert 
zakupu dla pozostałych projektów BARI. Nie przedłożono do kontroli ww. załącznika  
do umowy. 

Umowę pierwotnie zawarto na okres do dnia 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.  

Umowa nie zawierała postanowień o przesłankach i warunkach wypowiedzenia przez  
BARI umowy oraz odpowiedzialności wykonawcy w przypadku jej niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania.  

Wykonawca przedstawił cztery raporty z realizacji umowy, wg których jej przedmiotem były 
nieruchomości przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny. Wg zawartych w nich informacji 
podjęte działania obejmowały: 
− prowadzenie rozmów telefonicznych oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami, 
− przesyłanie informacji i materiałów dot. nieruchomości do podmiotów, 
− obecność na targach budowlanych oraz dot. logistyki. 

[Dowód: akta kontroli str. 891-900] 

1.10. Dnia 31 marca 2014 r. BARI zawarła z BPK porozumienie nr BARI/11/03/2014 dot. 
ustalenia zasad 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 
lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”. Porozumienie zawarto 
na podstawie listu intencyjnego podpisanego 14 marca 2014 r. pomiędzy BPK, BARI 
i Gminą Bytom. 

W ramach porozumienia BARI zobowiązała się przy wykorzystaniu własnego 
doświadczenia, zaplecza i potencjału ludzkiego oraz korzystając z podmiotów trzecich,  
do doradztwa, konsultowania oraz opiniowania projektów budowlanych, pomagania 
i doradzania przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego, koordynowania procesu uzgodnień z innymi podmiotami oraz świadczenia 
innych usług dotyczących zadania inwestycyjnego. 

W sprawie posiadanych przez BARI kompetencji (doświadczenia, zaplecza, potencjału 
ludzkiego) do realizacji przedmiotu powyższego porozumienia, ówczesny Prezes Zarządu 
BARI wyjaśnił: „BARI odpowiadała za zarządzanie projektem i koordynowanie prac w tym 
zakresie, tj. zajmowała się dostarczaniem dla BPK niezbędnych materiałów dla jego 



 

12 

realizacji, dostarczanie kompletnych informacji, w ustalonym terminie. Opiniowanie 
projektów budowlanych było założone do podzlecenia na zewnątrz. Trzy osoby łącznie  
ze mną miały doświadczenie w obszarze zarządzania projektami”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1283]  

Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził, że część obowiązków wynikających 
z umowy mogła być realizowana przez niego lub Prezesa Zarządu BARI oraz, iż umowa 
przewidywała również korzystanie z usług podmiotów trzecich przy jej realizacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 1310]   

Porozumienie obowiązywało w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
tj. 9 miesięcy, a wynagrodzenie ustalono na kwotę 6 150 zł brutto miesięcznie (5 000 zł 
netto). Spółka BARI zobowiązała się do załączania do każdej faktury wykazu wykonanych 
w danym miesiącu czynności wg wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia. Okazane 
do kontroli porozumienie nie zawierało ww. wzoru załącznika. 

Z tytułu realizacji porozumienia BARI wystawiła 10 faktur za 10 miesięcy, tj. o jeden miesiąc 
więcej niż okres na jaki obowiązywało porozumienie, dołączając do 8 z nich wykazy 
wykonanych czynności, co przedstawiono w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 
Kontrolującym nie przedstawiono umów czy zleceń innym podmiotom wykonywania 
czynności będących przedmiotem ww. porozumienia, z uwagi na brak takiej dokumentacji 
w spółce BARI.  

BARI zawarła z BPK, w trakcie obowiązywania ww. porozumienia, także inne umowy 
dotyczące realizacji zadania objętego tym porozumieniem, tj. nr BARI/24/06/2014 
z 2 czerwca 2014 r. i nr BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r. przedstawione w dalszej 
części nin. wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 650-678, 1011]  

1.11. Dnia 2 czerwca 2014 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/24/06/2014 na 
przygotowanie biznesplanu oraz modelu finansowego dla zadania inwestycyjnego: "Budowa 
hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz modernizacją 
stadionu piłkarskiego”. Spółka BARI zobowiązała się do pozyskania do współpracy przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy profesjonalnej i niezależnej firmy świadczącej usługi 
z zakresu doradztwa finansowego na rynku infrastrukturalnym27 oraz legitymującej się 
referencjami dotyczącymi co najmniej trzech zbliżonych zadań inwestycyjnych. Zakres 
umowy nie obejmował doradztwa w zakresie aspektów technicznych, rynkowych, prawnych 
ani podatkowych. 

W wyniku realizacji umowy miały powstać dwa dokumenty, tj. model finansowy oraz biznes 
plan, które miały stanowić podstawowe dokumenty dla przyszłej działalności spółki celowej, 
powołanej przez BPK do realizacji zadania "Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz 
z halą lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”.  

Umowa miała być wykonana w ciągu 3 miesięcy od daty jej zawarcia, ale nie później niż 
5 tygodni od przekazania przez BPK wszystkich niezbędnych dokumentów. Wynagrodzenie 
ustalone w umowie wynosiło 153 750 zł brutto (125 000 zł netto), a w momencie jego 
zapłaty przedmiot umowy stawał się własnością BPK. Spółka BARI wystawiła dwie faktury: 
z 12 września 2014 r. na kwotę 98 400 zł brutto (80 000 zł netto) oraz z 29 października 
2014 r. na kwotę 55 350 zł brutto (45 000 zł netto).  

BPK potwierdziła odbiór Biznes Planu w dniu 30 października 2014 r. w protokole zdawczo-
odbiorczym. Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej przekazanie 
BPK modelu finansowego28. 

[Dowód: akta kontroli str. 755-763, 906]  

W sprawie wykonania modelu finansowego były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że: „Model 
finansowy był przygotowywany w BPK przez przedstawicieli (…) [przedsiębiorcy z Łodzi - 
przypis NIK]. Z tego co pamiętam model finansowania był sporządzony w formie 
                                                      
27 Sklasyfikowaną w pierwszej piątce wg rankingu Project Finance League Tables. 
28 Model finansowy stanowiący część przedmiotu umowy znajdował się w posiadaniu spółki BPK i został 
okazany kontrolującym. 
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elektronicznej”. Natomiast ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził: „Model 
finansowania był przygotowany przez (…) [przedsiębiorcę z Łodzi - przypis NIK] z udziałem 
m.in. BARI i BPK. Nie pamiętam w jakiej formie i kiedy został ten dokument przekazany  
do BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1823, 1310]  

W ramach realizacji umowy nr BARI/24/06/2014, BARI zawarła 12 sierpnia 2014 r. 
z przedsiębiorcą z Łodzi umowę nr BARI/45/08/2014, której przedmiotem było opracowanie 
biznesplanu projektu: "Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-
treningową oraz modernizacją stadionu”. Wykonawca miał zapewnić wykonanie koreferatu 
biznesplanu przez firmę konsultingową, której pisemne stanowisko miało by załącznikiem 
do tego dokumentu.  

Biznes Plan miał być przekazany do 29 sierpnia 2014 r., a jego ostateczna wersja  
do 27 października 2014 r. Umowę zawarto na okres do 31 października 2014 r. 

Za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie autorskich praw majątkowych do ww. 
Biznes Planu ustalono wynagrodzenie w kwocie 50 000 zł brutto (40 650,41 zł netto), które 
zostało uiszczone na rzecz wykonawcy w pełnej wysokości. 

[Dowód: akta kontroli str. 764-770]  

Wyjaśniając udział BARI w przygotowaniu dla BPK biznesplanu i modelu finansowego były 
Prezes Zarządu BARI stwierdzi: „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. 1284]  

1.12. Dnia 10 czerwca 2014 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/25/06/2014 na 
świadczenie usług doradztwa finansowego oraz usług doradztwa i konsultingu przy 
pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

W ramach umowy BARI 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. 

Umowa została zawarta z mocą 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 przedmiotu 
umowy.  

[Dowód: akta kontroli str. 772-777]  
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Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji z realizacji ww. umowy (poza fakturami 
wystawianymi BPK przez BARI). Były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że w jej ramach BARI: 

− przedstawiała BPK rozwiązania w zakresie pozyskiwania środków z instrumentów 
finansowych, których inicjatorem był BGK lub z instrumentów finansowych z zasobów 
Urzędów Marszałkowskich, z instrumentów dedykowanych przedsiębiorstwom 
wodociągowym lub samorządom, 

− organizowała i doprowadzała do szeregu spotkań w celu umożliwienia pozyskania tego 
rodzaju finansowania, głównie za pośrednictwem Polskich Inwestycji Rozwojowych jak 
również BGK, 

− poszukiwała partnerów w celu restrukturyzacji zadłużenia i poprawy płynności 
finansowej BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 778-821, 1311]  

Odnosząc się do posiadania kompetencji (doświadczenia, zaplecza, potencjału ludzkiego) 
spółki BARI do realizacji przedmiotu ww. umowy były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił,  
że przygotowanie i kompetencje do realizacji tej umowy wynikały z jego doświadczenia 
zawodowego, jak również ówczesnego Dyrektora ds. Inwestycji, w prowadzeniu tego 
rodzaju projektów. Natomiast ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji w BARI wyjaśnił m.in., że: 
„Mój ewentualny udział miał dotyczyć m.in. opiniowania zmian w kapitale własnym BPK 
i propozycje dotyczące rozwiązań w zakresie jego zmniejszenia złożyłem Zarządowi BPK 
na jego wniosek”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1285, 1311]  

Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji wskazującej na korzystanie z podmiotów 
trzecich przy realizacji umowy nr BARI/25/06/2014. Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI 
stwierdził, że nie pamięta, czy BARI korzystała z usług i wsparcia podmiotów trzecich, 
natomiast były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że: „Realizując zakres ww. umowy 
konsultowaliśmy się ze spółką (…) specjalizującą się w pozyskiwaniu środków unijnych, 
z bankami, z którymi współpracowaliśmy oraz z (…). Nie było zawartych umów z tymi 
podmiotami ponieważ nie były wymagane”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1285, 1311]  

1.13. Dnia 10 czerwca 2014 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/27/06/2014 na 
„wykonywanie koreferatu do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji warunków zamówienia na potrzeby 
realizacji zadania inwestycyjnego pn. »Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego«”. 

Koreferat miał obejmować opiniowanie czterech kolejnych etapów prac projektowych 
(§ 1 ust. 2 umowy): 
− etapu koncepcji, 
− etapu projektu budowlanego, 
− etapu projektów wykonawczych, 
− etapu przygotowania dokumentacji przetargowej, 
dla których w § 1 ust. 3-6 ww. umowy wskazano zakresy do realizacji. 

[Dowód: akta kontroli str. 822-825] 

Odnosząc się do przygotowania spółki BARI i posiadania odpowiednich kompetencji  
do realizacji ww. umowy, ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji wyjaśnił, że zakładano 
wykorzystanie podmiotów trzecich do jej realizacji. 

[Dowód: akta kontroli str.1312] 

Według postanowień umowy weszła ona w życie od 2 czerwca 2014 r. i została zawarta  
na czas nieoznaczony. Porozumieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. odstąpiono od umowy 
z dniem 31 stycznia 2015 r. Pełniący wówczas funkcję Prezesa Zarządu BARI nie potrafił 
wyjaśnić przyczyn jej rozwiązania. 
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Ustalone w umowie wynagrodzenie wynosiło 11 070 zł brutto (9 000 zł netto) miesięcznie. 
Ponadto BARI miała otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 24 600 zł brutto  
za wykonanie koreferatu programu funkcjonalno-użytkowego „Modernizacji istniejącego 
stadionu piłkarskiego”. 

[Dowód: akta kontroli str. 822-825, 1285]  

Zgodnie z § 1 ust. 7, BARI po wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 2-6 tej umowy, 
miała przekazać do BPK pisemne podsumowanie wykonanych prac, zawierające ocenę 
poprawności sporządzonej dokumentacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą 
powstać przy realizacji projektu oraz informację, czy przekazana dokumentacja może  
być użyta w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.  
Nie określono częstotliwości przekazywania ww. danych przez BARI do BPK.  

Kontrolującym nie przedłożono dokumentacji z realizacji czynności wskazanych w § 1  
ust. 2-6 ww. umowy, co przedstawiono w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

[Dowód: akta kontroli str. 823]  

Były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że realizując ww. umowę BARI korzystała z usług  
tylko jednego podwykonawcy. Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził, że nie 
korzystano z usług podmiotów trzecich, realizując podstawowy zakres umowy, wynikający 
z jej § 1, natomiast realizując § 2 ust. 3 umowy, BARI podzleciła wykonanie opinii  
nt. programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego 
firmie zewnętrznej29. 

[Dowód: akta kontroli str. 1286]   

Za sporządzenie opinii nt. ww. programu funkcjonalno-użytkowego BARI zapłaciła 
podwykonawcy wynagrodzenie w wysokości 12 300 zł brutto.  

[Dowód: akta kontroli str. 840-854, 1312] 

1.14. Dnia 30 marca 2015 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/07/03/2015  
na przygotowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Spacerowej oraz opinii 
dendrologicznej wraz z dokumentami wymaganymi do uzyskania decyzji na wycinkę 
drzewostanu. 

Umowę zawarto na czas określony do 30 kwietnia 2015 r. z wynagrodzeniem 
zryczałtowanym w kwocie 24 600 zł brutto (20 000 zł netto), a pierwsza rata miała wynieść 
18 450 zł brutto (15 000 zł netto). BARI wystawiła jedną fakturę nr 11/03/2015 z 31 marca 
2015 r. na kwotę brutto 18 450 zł z tytułu realizacji ww. umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 901-905]  

Odnosząc się do wynagrodzenia w obniżonej wartości w stosunku do postanowień umowy 
Prezes Zarządu BARI stwierdził, że dokumentacja Spółki nie pozwala na wyjaśnienie 
przyczyn obniżenia wynagrodzenia. Natomiast były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że nie 
pamięta okoliczności zapłaty przez BPK niższego wynagrodzenia niż ustalone w umowie 
oraz że mogło to wynikać ze zrealizowania mniejszego zakresu od określonego w umowie.  

[Dowód: akta kontroli str. 1015, 1288] 

W BARI nie przedłożono kontrolującym dokumentacji powstałej w ramach realizacji ww. 
umowy, ani też dokumentacji potwierdzającej przekazanie przedmiotu umowy do BPK, 
a Prezes Zarządu BARI wyjaśnił: „W materiałach znajdujących się w BARI brak jest kopii 
dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Spółka uzyskała wynagrodzenie z tytułu 
wykonania przedmiotowej umowy, które nie było kwestionowane przez BPK. Zważywszy na 
powyższe przedmiotowa umowa została wykonana bez zastrzeżeń ze strony Zlecającego. 
Pomimo kierowania wezwań do pełniącego w dacie zawierania i toku realizacji umowy 
funkcję Prezesa Zarządu Pana (…) do wskazania miejsca deponowania dokumentów, 
wezwania pozostały do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1015]  

 

                                                      
29 Wskazując tę samą firmę, którą w wyjaśnieniach wskazał były Prezes Zarządu BARI. 
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Były Prezes Zarządu BPK wyjaśnił: „Nie pamiętam, co składało się na dokumentację 
będącą wykonaniem umowy BARI/07/03/2015, ani kiedy została ona przekazana do BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1288 ]  

Spółka BPK przedłożyła kontrolującym wynik realizacji ww. umowy w postaci 
jednostronicowej mapki terenu przy ul. Spacerowej w Bytomiu z naniesionymi konturami 
planowanych obiektów.  

[Dowód: akta kontroli str. 906-907]  

1.15. Dnia 16 sierpnia 2016 r. BARI zawarła z BPK umowę nr BARI/06/09/2016 na 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. 

Wynagrodzenie ustalone w umowie wynosiło 15 990 z brutto (13 000 zł netto) miesięcznie. 
W wyniku realizacji ww. umowy BARI otrzymała łącznie 167 895 zł brutto (136 500 zł)  
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. 

[Dowód: akta kontroli str. 908-924]  

Zarząd BARI wyjaśnił: „Zgodnie z zapisem § 4, ust. 1 umowy BARI/06/09/2016 w celu 
zapewnienia sprawnej i efektywnej współpracy, Strony uzgodniły tryb kontaktów 
z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Raporty z przebiegu realizacji umowy były 
przesyłane w formie elektronicznej oraz w formie pism”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1016-1032]  

Zarząd BARI wyjaśnił, że w ramach ww. umowy świadczono doradztwo w obszarze 
możliwości pozyskania środków na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej 
przy ul. Musioła oraz ul. Dunikowskiego w Bytomiu”, doradztwo inwestycyjne w obszarze 
projektów unijnych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zarząd BARI podał,  
że w ramach usług zrealizowano: 
− doradztwo w obszarze pozyskania środków - przygotowano raport o potencjalnych 

źródłach pozyskania dofinasowania ze środków krajowych i obcych oraz o warunkach 
uzyskania dofinansowania, 

− przeprowadzono konsultacje wniosku o dofinansowanie na stworzenie platformy 
obsługi klienta, 

− zebrano komplet formularzy niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie. 
Prace zatrzymały się na etapie przygotowań ze względu na brak zdolności formalnej  
do złożenia wniosku przez BPK. 

Do wyjaśnień załączono cztery raporty oraz jedną notatkę służbową odnoszące się  
do zadań wykonywanych w ramach realizacji ww. umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1050-1066]  

1.16. Dnia 5 maja 2015 r. BARI zawarła z BPK umowę BARI/17/05/2015 na przygotowanie 
terenu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny do wykorzystania ich na cele 
inwestycyjne. Teren obejmował działki nr 490/44, 495/44 i 496/44.  

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że: „Inicjatorem zlecenia wykonania makroniwelacji 
terenów przy ulicy Strzelców Bytomskich i Magdaleny był BPK, ale nie pamiętam kto 
dokładnie wystąpił z taką propozycją. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że BARI 
zajmowała się działaniami promocyjnymi dla tych terenów.” Umowę podpisał Dyrektor ds. 
Rozwoju na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ówczesnego Prezesa Zarządu, 
który wyjaśnił, że: „Udzieliłem pełnomocnictwa Panu (…) z powodu nieobecności w Spółce 
ponieważ wyjeżdżałem na kongres gospodarczy, a BPK chciało jak najszybciej rozpocząć 
realizację przedmiotu umowy. Zaszła więc konieczność pilnego jej podpisania. Wynikało to 
również z tego, że praktycznie realizację tej umowy powierzyłem Panu (…) [Dyrektorowi  
ds. Rozwoju - przypis NIK], który zobowiązał się do nadzoru nad jej realizacją”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1288, 1323-1330]  
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Według umowy, w miarę postępu prac wynikających z jej przedmiotu, BPK będzie 
udostępniała kolejne sąsiadujące działki będące jej własnością. Do dnia wypowiedzenia 
przez BARI ww. umowy (pismo BARI/595/2016 z 29 listopada 2016 r.) nie objęto nią 
dodatkowych działek. 

BARI miała zrealizować własnym staraniem następujące czynności30: 
− prace związane z makroniwelacją w celu uzyskania parametrów technicznych terenu 

zgodnie z wymaganiami BPK, w tym dowóz materiałów bądź odpadów do wykonania 
makroniwelacji, 

− prace związane z rozbiórką i usunięciem pozostałych obiektów budowlanych bądź 
zbędnej infrastruktury technicznej po wcześniejszym uzgodnieniu z BPK. 

W związku z podzleceniem przez BARI firmie zewnętrznej robót w zakresie makroniwelacji 
części z ww. terenu, powyższe obowiązki przeniesiono na podwykonawcę BARI w zawartej 
z nim umowie opisanej w dalszej części nin. wystąpienia pokontrolnego. 

W § 9 ww. umowy zawartej z BPK, BARI oświadczyła, że: 
− posiada uprawnienia oraz zezwolenia niezbędne do wykonywania działalności 

w zakresie przedmiotu umowy, 
− jej personel ma doświadczenie i wiedzę konieczną do wykonywania przedmiotu umowy, 
− dysponuje potencjałem technicznym do wykonania umowy. 

Spółka BARI nie spełniała żadnego z ww. warunków, co potwierdził Prezes jej Zarządu, 
przy czym BPK dopuściła możliwość powierzenia realizacji zadania podwykonawcom  
(co przewidywał § 10 umowy), za których działania pełną odpowiedzialność miała ponosić 
BARI. Zawarcie przez BARI umowy z podwykonawcą opisano w dalszej części niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

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. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 
umowy ustalono na dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego działek gruntu 
wymienionych w § 1 tej umowy. Brak tego protokołu przedstawiono w dalszej części 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Rozwiązanie umowy mogło nastąpić przez każdą ze stron za wypowiedzeniem dokonanym 
na koniec miesiąca kalendarzowego, a okres tego wypowiedzenia wynosił 3 miesiące. 
Zarząd BARI pismem z dnia 29 listopada 2016 r. złożył BPK wypowiedzenie ww. umowy. 

W dniu 20 września 2018 r. doszło do protokolarnego odbioru terenu przez zlecającego  
i zarazem właściciela nieruchomości, tj. BPK Sp. z o.o. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1016, 1192, 1323-1330, 1895] 

1.17. W celu realizacji umowy BARI/17/05/2015 z 5 maja 2015 r., Spółka w dniu 12 maja 
2015 r. zawarła z firmą zewnętrzną31 umowę nr BARI/15/05/2015, której przedmiotem  
było przygotowanie terenu działki nr 495/44 o powierzchni 23 737 m2 zlokalizowanej przy  
ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny w Bytomiu do wykorzystania na cele inwestycyjne. 

Spółka BARI oświadczyła, iż w miarę postępu prac wynikających z przedmiotu umowy, 
będzie udostępniała firmie kolejne sąsiadujące działki celem ich przygotowania na cele 
inwestycyjne. 

W ramach realizacji umowy Podwykonawca miał wykonać własnym staraniem zadania 
tożsame z zadaniami, które zostały określone w umowie nr BARI/17/05/2015 z 5 maja 
2015 r., jaką zawarła BARI z BPK, co dotyczyło także szczegółowych wymogów 
i uwarunkowań ich wykonywania. Podwykonawca był zobowiązany do uzyskania 
wymaganych prawem zgód, pozwoleń i decyzji umożliwiających podjęcie robót na terenie 
będącym przedmiotem realizacji umowy oraz przekazania ich kopii do BARI. 

                                                      
30 Ich szczegółowy zakres i wymagania określał m.in. § 6, 7 i 8 umowy. 
31 Zwaną dalej „Podwykonawcą”. 
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Podwykonawca w § 9 ww. umowy zawartej z BARI (analogicznie jak BARI w umowie 
zawartej z BPK) oświadczył, że: 
− posiada uprawnienia oraz zezwolenia niezbędne do wykonywania działalności 

w zakresie przedmiotu umowy, 
− jego personel ma doświadczenie i wiedzę konieczną do wykonywania przedmiotu 

umowy, 
− dysponuje potencjałem technicznym do wykonania umowy. 

Wynagrodzenie dla BARI za udostępnienie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 0,20 zł 
netto miesięcznie za 1 m2 działek objętych umową. Opłata miała być naliczana po uzyskaniu 
zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w zakresie odzysku R532. 

Odnosząc się do ustalenia ww. wynagrodzenia ówczesny Prezes Zarządu BARI stwierdził, 
że „wynagrodzenie ustalono na drodze negocjacji” z Podwykonawcą, które odbyły się 
w spółce BARI, w których brał on udział razem z Dyrektorem ds. Rozwoju, a z negocjacji 
tych nie sporządzono żadnej dokumentacji. Stwierdził także, że nie pamięta, kiedy 
negocjacje te odbyły się oraz, że całość sprawy w tym zakresie prowadził Dyrektor  
ds. Rozwoju. Ponadto dodał: „Nie pamiętam, dlaczego przyjęto wynagrodzenie wg stawki za 
1 m2. Nie zastanawialiśmy się ile zarobić tylko jak sprawnie i szybko przeprowadzić proces 
makroniwelacji, żeby potencjalny inwestor mógł rozpocząć inwestycje na tym terenie”. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu 
umowy ustalono na dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego działek gruntu 
wymienionych w tej umowie. Rozwiązanie umowy mogło nastąpić przez Podwykonawcę 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a spółka BARI mogła ją 
rozwiązać w każdym czasie, w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny. 

BARI pismem z 18 listopada 2016 r. zaproponowała zwiększenie stawki za udostępnienie 
przedmiotu umowy do kwoty 25 000 zł netto miesięcznie, co nie zostało zaakceptowane 
przez Podwykonawcę, w związku z czym zapowiedziano rozwiązanie umowy z dniem 
31 stycznia 2017 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1193-1194, 1289, 1331-1337]  

Podwykonawca był zobowiązany do wpłacenia na rachunek bankowy BARI, w terminie 
dwóch dni od zawarcia umowy, kaucji gwarancyjnej w kwocie 30 000 zł, która miała zostać 
rozliczona w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy.  

Przedłożony kontrolującym aneks nr 1 z 13 maja 2015 r., dotyczący zmiany zapisu 
odnośnie kaucji gwarancyjnej, nie został podpisany przez przedstawiciela spółki BARI. 
Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że po objęciu funkcji w listopadzie 2015 r. zwrócił się  
do uprzednio pełniącego funkcję Prezesa Zarządu o wyjaśnienia, m.in. w zakresie braku 
w dokumentacji aneksu nr 1 z dnia 13 maja 2015 r. z podpisem ze strony BARI lecz nie 
uzyskał odpowiedzi. Ponadto stwierdził ww. kaucja została przez Podwykonawcę wpłacona, 
a następnie wykorzystana zgodnie z umową. 

Dnia 16 czerwca 2015 r. Podwykonawca wpłacił kaucję w wysokości 30 000 zł, z której  
po wygaśnięciu ww. umowy (z powodu śmierci właściciela firmy), rozliczono m.in. koszy 
usługi geodezyjnej – 8 200 zł, inwentaryzacji robót ziemnych – 12 800 zł dot. terenów 
udostępnionych Podwykonawcy, dokonano kompensaty należności wynikających z faktury 
sprzedaży dla Podwykonawcy w kwocie 5 863,90 zł, a pozostałą kwotę zaliczono jako 
przychody Spółki. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1211-1226, 1316, 1318, 1336, 1338]  

W aneksie nr 2 z 23 czerwca 2015 r., podpisanym w imieniu BARI przez Dyrektora  
ds. Rozwoju BARI wprowadzono dodatkowo działki o numerach 490/44 (o powierzchni 
7 475 m2) i 496/44 (o pow. 30 033 m2), podtrzymując wynagrodzenie BARI za udostępnienie 
przedmiotu umowy w wysokości 0,20 zł netto miesięcznie za 1 m2 działek wymienionych 
w umowie, przy czym wprowadzono następujący harmonogram jego naliczania: 
− działka 495/44 - do czasu wykonania rekultywacji na tym terenie, 

                                                      
32 Proces odzysku R5 - ozn. recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych i obejmuje oczyszczanie 
gruntu prowadzące do odzysku gruntu i recykling nieorganicznych materiałów budowlanych. 
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− działka 490/44 - po wykonaniu rekultywacji działki nr 495/44, 
− działka nr 496/44 - po wykonaniu rekultywacji działki nr 490/44. 

Spółka BARI w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. uzyskała wpływy  
za udostępnienie działki 495/44 o powierzchni 23 837 m2 w kwocie 5 863,90 zł brutto 
miesięcznie, tj. łącznie 108 482,15 zł brutto33 (88 196,90 zł netto).  

[Dowód: akta kontroli str. 550, 1339-1340]  

Zgodnie z § 8 ust. 3 umowy nr BARI/15/05/2015, Podwykonawca przekazał spółce BARI: 

a) decyzję Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEO.6233.36.2015 z 15 czerwca 2015 r. dot. 
zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami  
na działce o nr ewidencyjnym 495/44 przy ul. Strzelców Bytomskich, określającą rodzaj 
i masę przewidywanych do przetworzenia odpadów w ciągu roku oraz dodatkowe 
warunki, które należy spełnić przy wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych 
odpadami. Zadeklarowana całkowita pojemność wyrobiska była mniejsza niż 25 000 Mg, 
a odpady miały być przetwarzane na ww. działce o nr ewidencyjnym 495/44.  

W uzasadnieniu ww. decyzji podano m.in.: „Zgodnie z zapisami § 5 pkt 1 lit. b ww. planu 
[planu zagospodarowania przestrzennego34 – przypis NIK] zakazuje się na obszarze 
objętym planem zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane 
z unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, przetwarzaniem odpadów, w tym 
lokalizowania składowisk odpadów. Biorąc pod uwagę treści zawarte we wniosku oraz 
ujętą w umowie zawartej w dniu 12 maja 2015 r. pomiędzy BARI a (…) [Podwykonawcą 
- przypis NIK] informację, iż określone w umowie zadanie polegać ma na przygotowaniu 
terenów zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny dla 
wykorzystania ich na cele inwestycyjne Wydział Architektury zaopiniował pozytywnie 
wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych. W opinii podniesiono, że planowana działalność nie 
będzie stanowiła celu samego w sobie, tj. nie będzie docelowym przeznaczeniem 
terenu, a będzie stanowiła środek służący przygotowaniu (uzdatnianiu) terenu do 
realizacji przeznaczenia docelowego, określonego w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego”. 

b) decyzję nr 1892/OS/2015 z 28 października 2015 r. Marszałka Województwa Śląskiego 
zezwalającą na prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów 
w zakresie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, z zachowaniem 
warunków w niej określonych, w tym m.in.: 
− ilość odpadów poddanych procesowi przetwarzania nie przekroczy 1 480 000 Mg, 
− miejscem przetwarzania odpadów będzie obszar zlokalizowany przy ul. Strzelców 

Bytomskich, obejmujący działki 495/44, 490/44 i 496/44, 
− dopuszczalna metoda przetwarzania odpadów to R5 – recykling lub odzysk innych 

materiałów nieorganicznych, 
− odpady dopuszczone do przetwarzania mogły być magazynowane jedynie czasowo, 

w sposób selektywny w stożkach 30x20x6 m, 
− okres obowiązywania zezwolenia ustalono do 28 października 2017 r. 

Podwykonawca przedkładał BARI karty przekazania odpadów, w których wykazywał rodzaj 
materiału wykorzystywanego do makroniwelacji terenu objętego ww. umową.  

[Dowód: akta kontroli str. 1275, 1359-1372, 1406, 1465, 1467, 1501-1502]  

W sprawie realizacji zapisu § 6 ust. 4 ww. umowy, stanowiącego że rzędne  
do makroniwelacji musiały być zatwierdzone przez BARI po przedstawieniu przez 
Podwykonawcę koncepcji prowadzenia robót, Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że rzędne 
narzuciło BPK i były to rzędne ul. Strzelców Bytomskich, które zostały przekazane 

                                                      
33 W jednym przypadku opłatę naliczono za połowę miesiąca tj. za okres od 16 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 
2015 r. w kwocie 2 931,95 zł brutto (faktura 39/06/2015 z 30 czerwca 2015 r.). 
34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła autostrady A1, 
przyjęty uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. i ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 266 poz. 4415 z 9 listopada 2011 r., ze zm. 
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Podwykonawcy. Dokument „Założenia do projektu wypełnienia terenów niekorzystnie 
przekształconych oraz wykonania makroniwelacji na terenie działek nr 490/44, 495/44, 
496/44 przy ul. Strzelców Bytomskich” opracowany przez Podwykonawcę wpłynął do BARI 
30 października 2015 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1160]  

Odnosząc się do realizacji § 6 ust. 6 ww. umowy, wg którego Podwykonawca zobowiązał 
się do dostarczenia materiałów i odpadów gwarantujących pod względem jakościowym 
należyte parametry geotechniczne makroniwelowanych terenów, a BARI zastrzegła sobie 
prawo (§ 6 ust. 7 umowy) do przeprowadzenia przez upoważnionych przedstawicieli 
jakościowych badań kontrolnych dostarczanych do wykonywania makroniwelacji  
materiałów lub odpadów, ówczesny Prezes Zarządu BARI stwierdził: „Z tego co pamiętam 
przeprowadzaliśmy planowane i niezaplanowane wizje lokalne na terenie przy  
ul. Magdaleny i raz wziąłem w nich udział. Odbywały się kilkukrotnie w ciągu miesiąca, lecz 
nie posiadam żadnej dokumentacji z tych wizji. Proces ten koordynował (…) [Dyrektor  
ds. Rozwoju BARI - przypis NIK], a w imieniu BPK (…) [Wiceprezes Zarządu BPK - przypis 
NIK]. Wykonawca przedstawiał nam dokumenty potwierdzające, co jest zabudowywane 
w ramach prowadzonej makroniwelacji, które następnie (…) [Dyrektor ds. Rozwoju BARI - 
przypis NIK] przedkładał do BPK. Nie dokonywano odwiertów w celu ustalenia jakości 
użytych do makroniwelacji materiałów i opadów. Nikt nie zgłaszał mi żadnych 
nieprawidłowości co do sposobu realizacji umowy. Nie było żadnych sygnałów o używaniu 
niewłaściwych materiałów do makroniwelacji (…)”.  

[Dowód: akta kontroli str. 1290]  

Ponadto w związku z realizacją zadania makroniwelacji terenów przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny, spółka BARI: 

− w dniu 12 grudnia 2016 r. zleciła obliczenie kubatury przywiezionego przez 
Podwykonawcę nadkładu na działki 495/44 i 496/44, otrzymując 16 lutego 2017 r. 
opracowanie w tym zakresie,  

− zwróciła się w styczniu 2017 r. do BPK o wskazanie miejsc, w których należy dokonać 
odwiertów w celu sprawdzenia parametrów technicznych przywiezionego nadkładu, 
otrzymując w maju 2017 r. wskazanie 8 miejsc, w wyniku czego wykonano odwierty 
oraz uzyskano interpretację uzyskanych wyników. 

[Dowód: akta kontroli str. 1160, 1224-1229, 1232-1269]  

BARI zleciła wykonanie opinii dotyczącej parametrów podłoża gruntowego terenu objętego 
makroniwelacją. Według uzyskanego we wrześniu 2017 r. dokumentu, w podłożu  
ww. terenu, na całym jego obszarze, w nasypie niebudowlanym zinwentaryzowano 
występowanie odpadów komunalnych, które nawiercono pod przypowierzchniową warstwą, 
a miejscami od powierzchni terenu, do znacznych głębokości (od 4,20 m do ponad 8 m). 
W związku z powyższym, wg ww. opinii podłoże gruntowe terenu po makroniwelacji  
nie spełniało wymagań technicznych podłoża budowlanego.  

[Dowód: akta kontroli str. 1242-1275]  

Sposób realizacji postanowień umowy BARI/15/05/2015 przedstawiono także w dalszej 
części niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

1.18. Dnia 28 lutego 2014 r. spółki BARI, BPK i właściciel nieruchomości w Tarnowskich 
Górach35, na których znajdowały się ujęcia wody (dwie studnie głębinowe), 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 nr BARI/6/02/2014, której przedmiotem 
było m.in. upoważnienie BARI do jego reprezentowania w zakresie pozyskania podmiotu 
zainteresowanego zakupem ww. nieruchomości. Umowa została zawarta na 12 miesięcy 

                                                      
35 Zwany dalej „Zbywcą”. 
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z wynagrodzeniem za sukces, płatnym w przypadku zawarcia umowy przez Zbywcę 
z podmiotem wskazanym przez BARI, w wysokości 1% wartości zbywanej nieruchomości36. 

Dnia 16 czerwca 2014 r. BPK zawarła ze Zbywcą przedwstępną umowę sprzedaży na 
kwotę 17 835,0 tys. zł brutto (14 500,0 tys. zł netto), dnia 18 września 2014 r. przyrzeczoną 
umowę warunkową, a 29 września 2014 r. umowę przeniesienia własności nieruchomości 
na rzecz BPK. Ponadto przedmiotem umowy była sprzedaż na rzecz BPK ruchomości 
znajdujących się na ww. nieruchomościach i praw w postaci nakładów poniesionych przez 
dotychczasowego dzierżawcę w kwocie 615,0 tys. zł brutto.  

[Dowód: akta kontroli str. 931-936, 1556-1602]  

Odnosząc się do udziału BARI w przygotowaniu transakcji pomiędzy BPK a Zbywcą, 
ówczesny Prezes Zarządu BARI wyjaśnił: „Z inicjatywą zakupu studni w Tarnowskich 
Górach wystąpił Prezes BPK (…), ponieważ Spółka ta prowadziła prace nad dywersyfikacją 
dostaw wody, przymierzając się m.in. do dokonania odwiertów. Na którymś ze spotkań (…) 
Prezes BPK (…) wiedząc o studniach głębinowych, których posiadaczem był Pan (…) 
zwrócił się do mnie z prośbą o doprowadzenie do spotkania, ponieważ znałem (…) [Zbywcę 
- przypis NIK], który miał do sprzedania ujęcia wody w Tarnowskich Górach”. Jak stwierdził, 
spotkanie w sprawie studni odbyło się w styczniu lub lutym 2014 r. w BPK z udziałem jego 
oraz Prezesa Zarządu BPK, Wiceprezes ds. Finansowych BPK, Dyrektora ds. Inwestycji 
BARI oraz przyszłego Zbywcy. Dodał także: „Na spotkaniu ustalono, że BPK rozpocznie 
proces oceny możliwości realizacji 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 (…) W procesie zakupu przez BPK studni w Tarnowskich Górach, 
BARI pełniła funkcje doradcze i organizacyjne względem BPK (…). Nie zajmowaliśmy się 
kwestiami technicznymi, nie uczestniczyliśmy i 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”. 

Odnosząc się do aktywnego udziału BARI w doradztwie dla BPK w związku z zakupem ujęć 
wody Dyrektor ds. Inwestycji BARI wyjaśnił, że w interesie BARI było, aby do tej transakcji 
doszło, w związku z oczekiwaną prowizją od Zbywcy za sfinalizowanie sprzedaży. Stwierdził 
także, że ofertę Zbywcy przedstawił ówczesny Prezes Zarządu BARI, który wcześniej 
pracował dla Zbywcy. Stwierdził m.in., że pierwotna oferta Zbywcy na sprzedaż studni była 
złożona na piśmie i opiewała na kwotę 18 mln, która potem została obniżona do 15 mln zł.  

 [Dowód: akta kontroli str. 772-777, 1279, 1306-1307] 

Wyjaśniając udział BARI w doradzaniu i konsultowaniu na rzecz BPK w procesie zakupu 
ww. nieruchomości, przy jednoczesnym reprezentowaniu Zbywcy za wynagrodzeniem 
ustalonym w formie prowizji od transakcji, ówczesny Prezes Zarządu BARI stwierdził,  
m.in. że BARI nie miała żadnego wpływu na wysokość transakcji, ani na żadne inne jej 
parametry, a rolą BARI było skompletowanie, przygotowanie i przekazywanie dokumentacji. 
Według ówczesnego Prezesa BARI: „BPK twierdziła, że nie ma zasobów do 
przeprowadzenia tej transakcji”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1281] 

 

                                                      
36 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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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 ww. przedstawicieli BARI w konsultacjach dotyczących  
zakupu ww. nieruchomości przez BPK. 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, w związku z ubieganiem się przez Zarząd BPK 
o wyrażenie zgody w tym zakresie. 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. 1603-1855] 

W związku ze sfinalizowaniem transakcji sprzedaży nieruchomości w Tarnowskich Górach, 
BARI wystawiła 13 listopada 2014 r. Zbywcy fakturę z tytułu należnej prowizji na kwotę 
178 350 zł brutto (145 000 zł netto). Faktura została częściowo uregulowana wpłatami lub 
poprzez kompensatę należności ze zobowiązaniami BARI, wynikającymi z umowy najmu 
powierzchni reklamowej nr BARI/15/05/2014 z 5 maja 2014 r., która została rozwiązana 
z dniem 31 lipca 2016 r. Dnia 3 października 2016 r. Zbywca zawarł z BARI porozumienie, 
w którym zobowiązał się do uregulowania pozostającej do zapłaty kwoty 68 150 zł w dwóch 
transzach: 38 150 zł w terminie do 31 sierpnia 2017 r. i 30 000 zł do 31 grudnia 2017 r. Jak 
wyjaśnił w dniu 4 czerwca 2018 r. Prezes Zarządu BARI, dnia 29 grudnia 2017 r. wpłynęło 
pismo zobowiązanego dotyczące wydłużenia terminu spłaty kwoty 68 150 zł, w wyniku 
którego Zarząd BARI prolongował jej spłatę do 30 czerwca 2018 r. (wraz z odsetkami). 

[Dowód: akta kontroli str. 943-968, 1031]   

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

1. Członkom Zarządu BARI wypłacono nagrody pieniężne w łącznej wysokości 18,0 tys. zł 
(28 grudnia 2017 r.) pomimo, że zarówno obowiązujące w tym czasie przepisy nowej 
ustawy kominowej jak i postanowienia umów o pracę zawartych z Członkami Zarządu 
BARI nie przewidywały wypłaty takiego świadczenia. Powyższą wypłatę poprzedziła 
uchwała Rady Nadzorczej BARI nr 8/10//2017 z 19 grudnia 2017 r., którą Rada 
wystąpiła z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody pieniężnej 
dla Zarządu Spółki z tytułu wzorowego wypełniania obowiązków zawodowych 
i przejawiania inicjatywy w pracy, a także uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników BARI nr 17/12/2017 z 22 grudnia 2017 r., którą Zgromadzenie wyraziło 
zgodę na przyznanie ww. nagród pieniężnych. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej BARI wyjaśnił, że Członkowie Zarządu BARI 
otrzymali premię, niebędącą wynagrodzeniem zmiennym wynikającym z zasad 
wynagradzania na podstawie nowej ustawy kominowej, ponieważ w związku 
z wygasającą kadencją byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę do czasu 
zakończenia kadencji. 

Prezydent Miasta stwierdził że: „Przyznanie nagrody wynikało ze szczególnego 
osobistego zaangażowania członków zarządu oraz wykonania dodatkowych czynności, 
których efektem było pozyskanie dla spółki funduszy unijnych w kwocie 24.344.593,25 zł 
oraz uruchomienie pierwszych transzy na realizację projektów”. 

Zdaniem NIK, okoliczności wskazane w wyjaśnieniu Prezydenta Miasta nie mogły być 
uzasadnieniem do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, którego nie przewidują 
zarówno przepisy prawa regulującego wysokość wynagrodzeń zarządu w spółkach 
komunalnych, jak i umowy o pracę zawarte z członkami zarządu tych spółek. Dokonanie 
wypłaty nagród, w ocenie NIK, było działaniem nieposiadającym podstawy prawnej, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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a biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową BARI37 - także działaniem 
niegospodarnym. 

[Dowód: akta kontroli str. 313-314, 342-343, 368, 370, 566-574] 

2. Udzielono darowiznę w wysokości 10,0 tys. zł Stowarzyszeniu Pasjonatów Wojskowości 
„Kompania Bytom”, na podstawie uchwały Zarządu BARI nr 09/12/2017 z 21 grudnia 
2017 r. pomimo, że Spółka na koniec 2017 r. poniosła stratę finansową w wysokości 
535,3 tys. zł, a jej płynność finansowa bieżąca i szybka wynosiły zaledwie 0,29 i 0,28. 
Na powyższe udzielenie darowizny zgodę wyraziła Rada Nadzorcza BARI38. 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że o udzieleniu darowizny zdecydowano uwzględniając 
„konieczność nawiązywania kontaktów w środowiskach potencjalnie umożliwiających 
sprowadzenie do Bytomia inwestorów (…) oraz uwzględniając pozytywne prognozy 
finansowe Spółki na rok 2018 (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 356, 555, 558] 

Zdaniem NIK, dokonanie darowizny przez Spółkę znajdującą się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej było działaniem niegospodarnym. Z uwagi m.in. na przedmiot 
działalności Stowarzyszenia, NIK nie podziela poglądu, aby dokonanie ww. darowizny, 
z przeznaczeniem na jego działalność statutową, mogło przyczynić się do poszerzenia 
grona podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Gminie Bytom. 

3. Realizując umowę nr BARI/01/01/2014 z 7 stycznia 2014 r. na promocję i reklamę 
nieruchomości BPK: 

a) Spółka BARI nie przekazała pięciu z sześciu wymaganych tą umową sprawozdań,  
co było niezgodne z § 2 ust. 2 tej umowy, wg którego była ona zobowiązana  
do przekazywania BPK na koniec każdego miesiąca pisemnych sprawozdań 
z przeprowadzonych czynności w ramach jej realizacji.  

 [Dowód: akta kontroli str. 636, 642-649]  

Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że w materiałach Spółki nie ma danych 
świadczących o przekazywaniu ww. sprawozdań z realizacji umowy, jak również że 
w materiałach dotyczących realizacji umowy BARI/01/01/2014, jakimi dysponuje 
Spółka, brak jest danych pozwalających na sporządzenie zestawienia czynności 
wykonanych w ramach jej realizacji.  

[Dowód: akta kontroli str. 1010 ]  

Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI, stwierdził: „Posiadam w komputerze 
sprawozdanie za okres do końca stycznia 2014 r. Nie wiem czy było one przekazane 
do BPK. Nie pamiętam, czy przygotowywałem sprawozdania za pozostałe miesiące”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1308]  

Zdaniem NIK, nie wywiązano się należycie z ww. obowiązku umownego, a brak 
dokumentacji - poza jednym sprawozdaniem - uniemożliwia ustalenie, jakie 
czynności wykonywała BARI w ramach realizacji zakresu rzeczowego określonego 
w § 2 ust. 1 umowy, w pozostałych miesiącach realizacji umowy. 

b) Zarząd BARI nie przedłożył do BPK tzw. listy wskazań (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do tej umowy), które winny być każdorazowo potwierdzane przez 
BPK, co było niezgodne z § 1 ust. 1 lit. e ww. umowy. 

Zarząd BARI wyjaśnił: „Materiały znajdujące się w Spółce nie pozwalają  
na stwierdzenie, czy BARI sp. z o.o. w okresie obowiązywania umowy sporządzała 
listy wskazań, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. e przedmiotowej umowy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1010]  

 

                                                      
37 Przez cały okres swojej działalności Spółka odnotowywała stratę finansową, która z roku na rok wzrastała 
i wyniosła odpowiednio: 287,6 tys. zł w 2013 r., 304,2 tys. zł w 2014 r., 318,1 tys. zł w 2015 r., 329,1 tys. zł 
w 2016 r. i 535,3 tys. zł w 2017 r. 
38 Uchwała nr 1/1/2018 z 10 stycznia 2018 r. 



 

24 

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że zostały sporządzone co najmniej trzy listy 
wskazań oraz wskazał trzy podmioty zainteresowane nieruchomościami BPK. Z kolei 
ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził: „BARI nie sporządzała ww. listy 
wskazań a informacje o potencjalnych inwestorach były przekazywane ustnie”. 
Wskazał także firmę, która była najbardziej zainteresowana zakupem nieruchomości 
BPK przy ul. Magdaleny i Strzelców Bytomskich. 

[Dowód: akta kontroli str. 1282, 1309]  

Zdaniem NIK, brak sporządzenia tzw. listy wskazań - w pisemnej formie 
przewidzianej umową świadczy o niezrealizowaniu zobowiązań umownych BARI, 
a także uniemożliwia ustalenie rzeczywistej aktywności BARI w poszukiwaniach 
inwestorów zainteresowanych nieruchomościami BPK. 

4. Realizując umowę nr BARI/03/03/2015 z 11 marca 2015 r. na promocję i reklamę 
nieruchomości BPK: 

a) Zarząd BARI nie przekazywał do BPK comiesięcznych pisemnych sprawozdań, 
o których mowa § 2 ust. 2 umowy, z czynności wskazanych w jej § 2 ust. 1,  
do których wykonywania zobowiązana była spółka BARI. 

Zarząd BARI wyjaśnił: „Jak wynika z dokumentacji znajdującej się w Spółce  
BARI sp. z o.o. nie sporządzała sprawozdań z realizacji przedmiotowej umowy. 
W dokumentacji dotyczącej realizacji omawianej umowy brak jest również 
materiałów pozwalających na uściślenie przyczyn powyższego stanu rzeczy”.  

[Dowód: akta kontroli str. 856, 1014]   

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził: „Z tego co pamiętam BARI przekazywała 
w formie pisemnych notatek sprawozdania z realizacji umowy, które były 
sporządzone przeze mnie lub (…) [ówczesnego Dyrektora ds. Inwestycji – przypis 
NIK]. Ponadto ustne sprawozdania z realizacji umowy odbywały się podczas 
spotkań w BPK, gdzie referowaliśmy bieżący stan działań dotyczących realizacji 
umowy”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1286]  

Zarząd BPK nie potwierdził otrzymywania w formie pisemnej informacji o realizacji 
ww. umowy stwierdzając, że wszystkie sprawozdania z wykonywania umowy były 
przekazywane ustnie oraz szczegółowo omawiane i analizowane podczas spotkań 
Zarządów. Ponadto Zarząd BPK wyjaśnił: „Spotkania odbywały się głównie 
w siedzibie Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Z uwagi na 
upływ czasu nie jesteśmy w stanie dokładnie wskazać kiedy odbywały się spotkania 
oraz wskazać listy osób uczestniczących w spotkaniach. Na pewno byli to 
niejednokrotnie członkowie Zarządu, zarówno BARI Sp. z o.o., jak i BPK Sp. z o.o.”.  

[Dowód: akta kontroli str. 1543]  

b) Zarząd BARI nie przedłożył do BPK tzw. listy wskazań (wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do tej umowy), które winny być każdorazowo potwierdzane przez 
BPK, co było niezgodne z § 1 ust. 1 lit. e umowy. 

Zarząd BARI wyjaśnił, że w dokumentacji dotyczącej ww. umowy, znajdującej się 
w BARI, brak jest ww. listy wskazań. 

[Dowód: akta kontroli str. 1015]  

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził: „Informacje przekazywaliśmy do BPK mailowo 
bez sporządzenia formalnego dokumentu, o którym mowa w załączniku nr 3 do 
umowy BARI/03/03/2015. Potwierdzanie BPK uzyskiwaliśmy od przedstawicieli BPK 
w trakcie bieżących kontaktów dotyczących działań promocyjnych nieruchomości 
przy ul. Spacerowej i Magdaleny. Przykładem na realizację tych zadań wraz ze 
wskazaniem potencjalnego kupującego jest umowa wstępna w formie projektu aktu 
notarialnego na teren przy ul. Spacerowej oraz listy intencyjne potencjalnie 
zainteresowanych terenem przy ul. Magdaleny np. firmy (…)”.  

[Dowód: akta kontroli str. 1287, 1293-1297]  



 

25 

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie mogą usprawiedliwiać stwierdzonych 
nieprawidłowości. Były Prezes Zarządu BARI udokumentował jedynie mail,  
do którego załącznikiem była przedwstępna umowa sprzedaży. 

5. Realizując porozumienie nr BARI/11/03/2014 z 31 marca 2014 r. dotyczące doradztwa 
przy realizacji przez BPK zadania "Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą 
lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”: 

a) Do faktury z 29 sierpnia 2015 r. nie załączono wykazu wykonanych czynności,  
co było niezgodne z § 2 ust. 3 ww. umowy. 

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że nie wie dlaczego nie dołączono do ww. 
faktury wykazu wykonanych w sierpniu 2014 r. czynności oraz, że w tym okresie 
odbywały się w Urzędzie Miasta i w BPK spotkania dotyczące koncepcji działań 
realizowanych przez BPK, a BARI uczestniczyła w nich jako podmiot doradczy.  

[Dowód: akta kontroli str. 1283]  

Zarząd BARI nie przedłożył żadnej dokumentacji w powyższym zakresie 
stwierdzając, że w materiałach spółki nie ma danych pozwalających na udzielenie 
wyjaśnień dotyczących czynności wykonanych w okresie objętym ww. fakturą. 

[Dowód: akta kontroli str. 1011]  

b) Obciążono BPK kosztami za usługi w styczniu 2015 r. - w sytuacji gdy umowa 
obowiązywała do 31 grudnia 2014 r., w wyniku czego BPK wpłaciła na rzecz BARI 
kwotę 6 150 zł brutto (5 000 zł netto) na podstawie faktury z 31 stycznia 2015 r.  
Do faktury nie dołączono wykazu wykonanych czynności, co uniemożliwia 
weryfikację zakresu ewentualnych świadczeń na rzecz BPK za ten miesiąc. 

Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że ww. faktura została wystawiona przez pomyłkę 
w związku z tym wystawiona zostanie faktura korygująca, zaś kwota, która  
na jej podstawie została zapłacona zostanie zwrócona BPK. Do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych w BARI nie przedłożono ww. faktury korygującej lub 
dokumentu potwierdzającego zwrot środków do BPK. 

[Dowód: akta kontroli str. 1011]  

c) W wykazie czynności załączonym do faktury z 30 września 2014 r., podpisanym 
przez ówczesnego Dyrektora ds. Inwestycji, podano że BARI koordynowała 
w okresie od 1 do 30 września 2014 r. prace nad biznesplanem z udziałem 
przedsiębiorcy z Łodzi, a w wykazie czynności do faktury za październik 2014 r. 
z 31 października 2014 r. wymieniono spotkanie ws. biznesplanu z udziałem ww. 
przedsiębiorcy, podczas gdy opracowanie biznesplanu było przedmiotem odrębnej 
umowy zawartej z BPK, tj. nr BARI/24/06/2014 z 2 czerwca 2014 r.  

Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził, że: „Porozumienie o współpracy 
z 30 marca 2014 r. było początkiem działań związanych z obiektem sportowym przy 
ul. Olimpijskiej i kolejne zadania były wykazywane w załącznikach do faktur 
wystawianych na podstawie tego porozumienia. Kolejne umowy zawarte 2 i 10 
czerwca 2014 r. wynikały z rozwijania współpracy i postępów przy realizacji  
ww. zadania inwestycyjnego przez BPK”. 

[Dowód: akta kontroli str. 650-678, 1310]  

Zdaniem NIK, powyższe działania świadczą o nierzetelnym wykazywaniu przez 
BARI realizacji porozumienia z BPK nr BARI/11/03/2014 z 31 marca 2014 r.,  
tj. przedstawianiem w załącznikach do faktur czynności wykonywanych w ramach 
innej płatnej umowy zawartej ze spółką BPK. 

6. Realizując umowę nr BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r. na wykonywanie koreferatu 
dokumentacji projektowej związanej z "Budową hali widowiskowo-lodowiskowej  
wraz z halą lodowiskowo-treningową oraz modernizacją stadionu piłkarskiego”,  
nie przedłożono BPK pisemnego podsumowania wykonanych prac, o którym mowa  
w § 1 ust. 7 ww. umowy.  
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Kontrolującym nie przedłożono żadnej dokumentacji z realizacji czynności wskazanych 
w § 1 ust. 2-6 ww. umowy, co uniemożliwia ustalenie, czy i jakie zadania faktycznie 
zrealizowano, za które BARI otrzymała łączne wynagrodzenie w kwocie 77 490 zł brutto.  

Odnosząc się do umowy BARI/27/06/2014, były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że był 
on odpowiedzialny za terminowość jej realizacji, a ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji 
odpowiadał za bezpośrednie kontakty z podwykonawcą. Wyjaśnił, że zostały 
sporządzone co najmniej dwa koreferaty przez firmę zewnętrzną, a konieczność 
opiniowania dokumentacji budowlanej wynikała z ciągłych zmian koncepcji budowy 
obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu oraz zmian sposobu finansowania  
tej inwestycji. Ponadto stwierdził: „Nie wiem dlaczego w BARI nie ma dokumentacji  
z realizacji ww. umowy. Jestem przekonany, że dokumentacja taka była, kiedy pełniłem 
funkcję Prezesa Zarządu BARI. Na pewno sporządzono w BARI i przekazano do  
BPK dokumentację wynikającą z § 1 ust. 7 umowy, tj. pisemne podsumowanie prac 
wynikających z umowy”. Były Prezes BARI poinformował, że ówczesny Dyrektor  
ds. Inwestycji BARI może potwierdzić fakt sporządzenia ww. podsumowania oraz  
że powinien on posiadać dokumentację w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 1285]  

Ówczesny Dyrektor ds. Inwestycji BARI stwierdził m.in., że nie pamięta jakie zadania 
zrealizowała spółka BARI w ramach zakresu umowy określonego w jej § 1. Stwierdził,  
że na podstawie § 2 ust. 3 umowy został przekazany do BPK koreferat dot. programu 
funkcjonalno-użytkowego modernizacji istniejącego stadionu piłkarskiego, sporządzony 
przez firmę zewnętrzną. Ponadto stwierdził, że: „Nie sporządzano wykazu czynności, 
o których mowa w § 1 ust. 7 umowy BARI/27/06/2014 zaraz po ich wykonaniu np. 
miesięcznie lub z przekazywanymi fakturami, ponieważ umowa nie wymagała tego. Nie 
wiem dlaczego nie sporządzono wykazu wykonanych czynności po jej rozwiązaniu 
ponieważ nie byłem wówczas już pracownikiem BARI”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1311]  

Wprawdzie § 1 ust. 7 ww. umowy nie określał wymaganej częstotliwości przekazywania 
przez BARI do BPK informacji o wykonanych w jej ramach zadaniach, to jednak 
zdaniem NIK dla udokumentowania realizacji jej postanowień należało takie 
podsumowanie sporządzić i przedstawić zlecającemu, najpóźniej przy rozwiązaniu tej 
umowy z dniem 31 stycznia 2015 r. Brak takiego podsumowania uniemożliwia ustalenie, 
jakie czynności zrealizowała BARI na podstawie ww. umowy, tym bardziej, że w tym 
samym czasie BARI realizowała na rzecz BPK inne umowy, dotyczące realizacji budowy 
tego samego kompleksu sportowego, a jednocześnie występowała zbieżność zakresów 
przedmiotowych tych umów. I tak, w okresie obowiązywania umowy BARI/27/06/2014 
z 10 czerwca 2014 r., tj. od 2 czerwca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., realizowano  
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. także umowę BARI/11/03/2014 z 31 marca 2014 r. 
zawartą z BPK, dotyczącą tego samego zadania, której przedmiotem było m.in. 
doradztwo, konsultowanie oraz opiniowanie projektów budowlanych, koordynowanie 
procesu uzgodnień z innymi podmiotami.  

7. Zawierając z BPK i realizując umowę nr BARI/17/05/2015 z 5 maja 2015 r.  
na przygotowanie terenu przy ul. Strzelców Bytomskich i ul. Magdaleny, w skład którego 
wchodziły działki nr 490/44, 495/44, 496/44: 

a) Spółka BARI nie była przygotowana do wykonywania zadań będących przedmiotem 
umowy, bowiem nie posiadała zadeklarowanego doświadczenia, zaplecza 
kadrowego ani technologicznego, co potwierdził Prezes jej Zarządu. 

[Dowód: akta kontroli str. 1016]  

Odnosząc się do oświadczenia Spółki, ujętego w § 9 umowy, m.in. o wiedzy 
i doświadczeniu personelu BARI i przygotowaniu Spółki, ówczesny Prezes Zarządu 
BARI stwierdził: „Mieliśmy wiedzę w zarządzaniu projektem, tj. w zakresie 
przygotowania terenu pod inwestycję, a w § 10 umowy zapisaliśmy możliwość 
powierzenia wykonania robót podwykonawcy”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 1288]  
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Spółka BARI nie realizowała w przeszłości podobnych projektów (nawet z udziałem 
podwykonawców), a przygotowanie ww. terenów pod inwestycję przez firmę 
zewnętrzną, wymagało zapewnienia skutecznego nadzoru opartego na 
doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej. Powierzenie zadań podwykonawcy nie 
zwalniało BARI z odpowiedzialności za prawidłową realizację ww. umowy.  
Brak odpowiedniego przygotowania skutkował nieprawidłową realizacją kolejnej 
umowy zawartej z podwykonawcą, a ostatecznie niezrealizowaniem zadania,  
co przedstawiono w dalszej część nin. wystąpienia pokontrolnego. 

b) Nie udokumentowano sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego działek gruntu 
będących przedmiotem umowy, którego data podpisania wg § 12 ust. 2 umowy miała 
ustalać termin rozpoczęcia realizacji umowy. 

[Dowód: akta kontroli str. 626, 633, 1328]  

Ówczesny Prezes Zarządu BARI stwierdził, że sporządzono ww. protokół zdawczo-
odbiorczy działek i nie wie dlaczego nie ma go w dokumentacji BARI oraz że całość 
sprawy prowadził ówczesny Dyrektor ds. Rozwoju. 

[Dowód: akta kontroli str. 1289]  

NIK zauważa, że ww. protokół zdawczo-odbiorczy nie znajdował się zarówno 
w przedłożonej do kontroli dokumentacji BARI, jak i w dokumentacji BPK,  
co wskazuje, że nie został on sporządzony. 

[Dowód: akta kontroli str. 626, 633, 1856-1858] 

c) Spółka BARI nie wykonała obowiązków umownych wynikających z: 

• § 6 ust. 9 ww. umowy, wg którego należało dokonywać pomiarów  
prawidłowości zagęszczenia wbudowanej warstwy materiałów lub odpadów, 
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 BPK szkice i dzienniki 
pomiarów geodezyjnych lub protokoły kontroli geodezyjnej, stanowiące podstawę 
do odbioru prac (tj. zabudowania kolejnych warstw materiałów lub odpadów); 

z powodu ich niewyegzekwowania od Podwykonawcy, co zostało przedstawione 
w następnym punkcie niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 1325]  

Ostatecznie do dnia zakończenia kontroli NIK umowa nr BARI/17/05/2015 z 5 maja 
2015 r. nie została zrealizowana w zakresie przygotowania ww. terenów na cele 
inwestycyjne. W dniu 20 września 2018 r. doszło do protokolarnego odbioru terenu 
przez zlecającego i zarazem właściciela nieruchomości, tj. BPK Sp. z o.o.  

[Dowód: akta kontroli str. 1895] 

8. Zawierając, a następnie realizując umowę nr BARI/15/05/2015 z 12 maja 2015 r. 
zawartą z Podwykonawcą na przygotowanie terenów zlokalizowanych przy ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Magdaleny dla wykorzystania ich na cele inwestycyjne: 

a) Nierzetelnie przeprowadzono proces wyboru podwykonawcy prac 
makroniwelacyjnych na ww. terenie, ponieważ zaniechano należytego rozpoznania 
rynku wykonawców robót będących przedmiotem ww. umowy, a w szczególności  
nie zweryfikowano przygotowania Podwykonawcy, z którym zawarto umowę,  
do realizacji tego rodzaju zadania ani posiadanego potencjału umożliwiającego jego 
prawidłową realizację.  

Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że zgromadzona w materiałach Spółki obszerna 
dokumentacja z wykonania umowy nie zawiera materiałów dokumentujących sposób 
wyboru Podwykonawcy. Natomiast były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że dokonując 
wyboru podwykonawcy ww. zadania rozmawiał z dwoma firmami, ale nie miały one 
„mocy przerobowych” do realizacji ww. makroniwelacji oraz stwierdził, że nie pamięta 
okoliczności wyboru firmy Podwykonawcy. Stwierdził także: „Z tego co sobie 
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przypominam, firma ta twierdziła, że realizuje roboty na terenie Piekar Śląskich 
i dysponuje materiałem do wykonania makroniwelacji na terenie działek przy ul. 
Magdaleny. Moim zdaniem umowa zawarta z  Podwykonawcą w pełni zabezpieczała 
interesy BARI, co zostało skonsultowane z kancelarią prawną obsługującą BARI”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1016, 1288]  

Zdaniem NIK, powyższe wyjaśnienia nie wskazują trybu wyboru wykonawcy ani jego 
okoliczności. Brak dokumentacji z ww. postępowania uniemożliwia ustalenie,  
czy BARI formułowała jakiekolwiek oczekiwania wobec potencjalnych wykonawców, 
w zakresie ich doświadczenia, potencjału czy wiarygodności oraz w jaki sposób 
weryfikowano przygotowanie i zdolność wybranego Podwykonawcy do realizacji 
zadania, a także na ile zostały one przez niego spełnione. Zdaniem NIK, rzetelne 
przeprowadzenie takich działań mogło ograniczyć ryzyko wystąpienia 
nieprawidłowości przy realizacji zawartej umowy. 

b) Brak określenia w umowie terminu jej realizacji oraz zawarcie umowy na 
prowadzenie prac makroniwelacyjnych na czas nieokreślony było działaniem 
nierzetelnym, gdyż m.in. pozwalało na wydłużanie czasu jego przygotowania na cele 
inwestycyjne oraz pozbawiało Spółkę ważnego instrumentu kontroli terminowości jej 
wykonania. 

Brak określenia terminu realizacji umowy ówczesny Prezes Zarządu BARI wyjaśnił 
następująco: „Trudno było przewidzieć, jak szybko będzie można przeprowadzić ten 
proces z uwagi na duży obszar i dostępność gruzu do makroniwelacji”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1289]  

W ocenie NIK, wprowadzenie w umowie terminu jej realizacji powinno stanowić 
narzędzie dyscyplinowania Podwykonawcy i sprawowania skuteczniejszego nadzoru 
przez BARI nad jej realizacją. Niewprowadzenie takich zapisów skutkowało 
możliwością wydłużenia w czasie przygotowania terenu pod działalność 
inwestycyjną, co było głównym celem robót makroniwelacyjnych tego terenu. 
Zawarcie umowy na czas nieokreślony, nie było spójne ze stanowiskiem 
ówczesnego Prezesa Zarządu, który stwierdził, że: „Nie zastanawialiśmy się ile 
zarobić tylko jak sprawnie i szybko przeprowadzić proces makroniwelacji, żeby 
potencjalny inwestor mógł rozpocząć inwestycje na tym terenie”. 

c) Spółka BARI nie zapewniła odpowiedniego dla przedmiotu umowy nadzoru 
i merytorycznej weryfikacji prawidłowości jej realizacji przez Podwykonawcę.  
Spółka nie posiadała kompetencji ani kadry do oceny rzetelności realizacji umowy 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym z zakresu prawa budowlanego 
i ochrony środowiska. 

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził: „Moim zdaniem umowa w pełni zabezpieczała 
interes BARI. Kancelaria prawna nie miała uwag do projektu umowy zawartej z firmą 
(…). W moim przekonaniu zapisy umowy, w tym ubezpieczenie wykonawcy 
i wysokość kaucji gwarancyjnej, zabezpieczały prawidłową jej realizację i interes 
BARI. Nie miałem w tamtym czasie żadnych sygnałów czy informacji, że umowa jest 
realizowana nieprawidłowo, więc nie było potrzeby wprowadzania dodatkowych 
mechanizmów weryfikujących jej realizację ponad te określone w umowie 
i prowadzone z udziałem BARI wizje lokalne. W § 8 pkt 15 wykonawca umowy 
zobowiązał się do poniesienia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jej nieprawidłowej 
realizacji. Ponadto, co pragnę podkreślić, zakładaliśmy dobre intencje wykonawcy 
w realizacji umowy BARI/15/05/2015”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1291]  

Zdaniem NIK, same postanowienia umowy nie były wystarczającym instrumentem 
dla zapewnienia właściwego nadzoru nad realizacją umowy, podobnie jak założenie 
dobrych intencji ze strony Podwykonawcy nie zapewniało jej prawidłowej realizacji. 
Ostatecznie doszło do nierealizowania postanowień umowy oraz braku możliwości 
wywiązywania się przez BARI z umowy zawartej z BPK w tożsamym zakresie 
przedmiotowym.  
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d) Przed zawarciem z Podwykonawcą umowy nie dokonano inwentaryzacji terenu,  
co było działaniem nierzetelnym, a co ówczesny Prezes Zarządu BARI wyjaśnił 
następująco: „Nie było takiej potrzeby ponieważ wiedzieliśmy, jaki ma być cel 
makroniwelacji, którym było dostosowanie terenu pod inwestycje”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1290] 

Zdaniem NIK, ustalenie stanu wyjściowego było niezbędne dla prawidłowego 
zdefiniowania oczekiwań wobec podwykonawcy robót, możliwości oceny 
wykonalności i wiarygodności złożonej oferty, ustalenia rzeczywistego  
zakresu robót, czasu realizacji, szacunkowych nakładów z nimi związanych,  
co umożliwiłoby racjonalne zaplanowanie działań i sprawowanie kontroli nad 
postępem prowadzonych robót.  

e) Dyrektor ds. Rozwoju w BARI, z pominięciem zasady reprezentacji Spółki, 
wskazanej w § 14 ust. 1 aktu założycielskiego, podpisał aneks nr 2 z 23 czerwca 
2015 r. do ww. umowy, rozszerzający jej zakres o dwie dodatkowe działki 
zlokalizowane przy ul. Strzelców Bytomskich i Magdaleny. 

Były Prezes Zarządu BARI stwierdził, że nie przypomina sobie podpisania aneksu 
nr 2 do umowy BARI/15/05/2015, nie wie dlaczego aneks ten został podpisany 
przez ówczesnego Dyrektora ds. Rozwoju oraz, że nie pamięta udzielenia mu 
pełnomocnictwa w tym zakresie. 

[Dowód: akta kontroli str. 15, 1290-1291, 1339-1340]  

Prezes Zarządu BARI wyjaśniając, czy podjął jakiekolwiek działania w kwestii, 
nieuprawnionego rozszerzenia przez Dyrektora ds. Rozwoju przedmiotu pierwotnej 
umowy BARI/15/05/2015 stwierdził, że: „(…) podstawą udostępnienia (…) działek 
o numerach 490/44 i 496/44 byłą zgodna wola stron wynikająca z umowy z dnia 
5 maja 2015 r. [umowa BARI z BPK - przypis NIK]. (…) Według oświadczenia 
Dyrektora [ds. Rozwoju - przypis NIK] posiadał on ustne zapewnienie Prezesa 
Zarządu Spółki o udzieleniu i posiadaniu upoważnienia do formalnego zawarcia 
aneksu nr 2. Powyższa okoliczność została potwierdzona także w ten sposób, że 
wykonawca (…) zawarł przedmiotową umowę dokumentując powyższe poprzez 
podpisanie jej treści i przyjęcie przeznaczonego dla niego egzemplarza z podpisem 
złożonym przez Dyrektora [ds. Rozwoju - przypis NIK] bez uwag. Umowa była 
wykonywana i tym samym jej moc wiążąca została potwierdzona również per facta 
concludentia. Zważywszy na powyższe jako Prezes Zarządu po objęciu funkcji 
w listopadzie 2015 r. zwróciłem się do uprzednio pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu (…) o wyjaśnienia m.in. w zakresie braku w dokumentacji Spółki 
pisemnego upoważnienia dla Dyrektora [ds. Rozwoju - przypis NIK] do zawarcia 
przedmiotowego aneksu, wobec ustalenia, że wg oświadczenia wyżej wskazany 
posiadał ustne upoważnienie i zapewnienie o przygotowaniu pisemnego 
pełnomocnictwa. Powyższe wezwanie pozostało bez odpowiedzi”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1317-1318]  

f) Kontrolującym nie przedłożono protokołu zdawczo-odbiorczego działki gruntu  
nr 495/44 będącej przedmiotem ww. umowy, który był wymagany zgodnie z § 11 
ust. 2 umowy celem ustalenia terminu rozpoczęcia jej realizacji. 

Były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że jego zdaniem ww. protokół został 
sporządzony lecz nie pamięta, kiedy nastąpiło przekazanie działki 495/44. 
Natomiast obecny Prezes Zarządu BARI stwierdził, że do ww. umowy nie był 
sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

[Dowód: akta kontroli str. 1168, 1289]  

Brak ww. protokołu, zdaniem NIK, świadczy o nierzetelnej realizacji postanowień 
umowy oraz uniemożliwia ustalenie terminu rozpoczęcia jej realizacji. 

g) Spółka BARI nie wyegzekwowała wykonywania przez Podwykonawcę postanowień: 

• § 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 
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przekazywane cyklicznie do BARI, 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 BARI szkice 
i dzienniki pomiarów geodezyjnych lub protokoły kontroli geodezyjnej, 
stanowiące podstawę do odbioru prac (tj. zabudowania kolejnych warstw 
materiałów lub odpadów). 

Były Prezes Zarządu BARI wyjaśnił, że z informacji uzyskiwanych od ówczesnego 
Dyrektora ds. Rozwoju Spółki, dokumentacja ta była przekazywana zgodnie 
z zawartą z Podwykonawcą umową. 

[Dowód: akta kontroli str. 1290]  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił: „Do października 2015 r. w dokumentach Spółki 
brak materiałów dot. pomiarów prawidłowości zagęszczenia warstw przez osobę 
z zakresu geotechniki. W październiku 2015 r. odbyło się spotkanie w BPK na 
którym m.in., BPK i BARI zażądały od (…) [Podwykonawcy - przypis NIK] 
przedłożenia pomiaru prawidłowości zagęszczenia wbudowanych warstw 
udokumentowanych przez uprawnionego geodetę oraz przedstawienia pomiarów 
geodezyjnych dokumentujących wykonane prace (…) Obydwa dokumenty nie 
zostały dostarczone do BARI. Niezależnie od stanowiska (…) [Podwykonawcy - 
przypis NIK] w grudniu 2015 r. uzyskałem informację od przedstawicieli 
niezależnych służb geodezyjnych, zgodnie z którymi, wykonanie pomiaru 
zagęszczenia oraz nośności może być prowadzone, ale wyniki będą nieadekwatne 
do stanu rzeczywistego z uwagi na zmrożenie gruntu (ujemne temperatury – zapisy 
w umowie tego nie uwzględniały). 19 kwietnia 2016 r. na spotkaniu w BPK 
w obecności Zarządu BPK (…) [Podwykonawca - przypis NIK] przedstawił 
wyczerpujące informacje nt. prowadzonych prac na działkach 490, 495, 496. Uwag 
ze strony Zarządu BPK nie było. Pomimo kolejnych ustnych próśb podczas pobytu 
w miejscu wykonywania umowy - na Magdaleny/Strzelców Bytomskich (…) 
[Podwykonawca - przypis NIK] nadal nie spełniał zapisów umowy i nie dostarczał 
raportów z prawidłowości zagęszczania poszczególnych warstw oraz szkiców 
i pomiarów geodezyjnych. Pełnomocnik (…) [Podwykonawcy - przypis NIK] 
przedstawił raport i informację o stopniu zaawansowania prac, jednak nie zawierała 
ona przedmiotowych pomiarów ani stopnia zagęszczenia. W lipcu 2016 r. po 
kolejnej interwencji (…) [Podwykonawca - przypis NIK] dostarczył mapę sytuacyjno-
wysokościową z rzędnymi częściowej rekultywacji terenu. W sierpniu 2016 r. 
ponownie zwróciliśmy się pisemnie do (…) [Podwykonawcy - przypis NIK] 
o powyższą dokumentację. (…) [Podwykonawca - przypis NIK] przedstawił kolejny 
raport, który jednak nic nie wnosił do realizacji prowadzonych robót wynikających 
z zapisów mowy. W wyniku analizy dotychczasowych dokumentów oraz umowy 
podjęto decyzję o jej wypowiedzeniu. Kryterium wypowiedzenia były zarówno 
niespełnianie warunków umowy, o których mowa powyżej oraz niekorzystne 
warunki finansowe dla Spółki. Ponadto (…) [Podwykonawca - przypis NIK] korzystał 
nielegalnie z dojazdu do przedmiotowych działek – bez zgody ich właścicieli (…) 
uzyskanie zgody na przejazd była po stronie (…) [Podwykonawcy - przypis NIK] 
(§ 7 pkt 2 umowy z dnia 12 maja 2015 r.). (…) [Podwykonawca - przypis NIK] 
odrzucił propozycję zmian w umowie wobec powyższego tryb wypowiedzenia został 
uskuteczniony. W ślad za wypowiedzeniem umowy (…) [Podwykonawcy - przypis 
NIK] BARI wypowiedziała umowę BPK. (…) [Podwykonawca - przypis NIK] 
wielokrotnie zapewniał o prawidłowości prowadzonych prac (pisma: z 23 marca 
2016 r., 9 maja 2016 r., 2 sierpnia 2016 r.). Jednocześnie BPK informowała,  
ze istnieje możliwość rozszerzenia umowy o kolejne działki. Zarząd BARI jednak nie 
podpisał aneksu, przeprowadził analizę dokumentacji i podjął decyzję o rozwiązaniu 
umowy (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str.1167-1168] 

W ocenie NIK, Zarząd BARI nierzetelnie egzekwował postanowienia ww. umowy, 
a także nie zapewnił należytej kontroli wykonywanych robót. Brak właściwego 
nadzoru umożliwił Podwykonawcy wielomiesięczne prowadzenie na udostępnionym 
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terenie prac w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz uniemożliwiający 
przyszłe wykorzystanie przedmiotowych terenów na cele inwestycyjne, co było 
podstawowym celem zawartej umowy. Potwierdziła to opinia geotechniczna z lipca 
2017 r., wg której 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 charakteru możliwego  
do wykorzystania pod zabudowę. Jedną z przyczyn tego stanu było zgromadzenie 
pod powierzchnią ww. terenu odpadów komunalnych przez co grunty stały się m.in. 
słabonośne i bardzo ściśliwe. 

[Dowód: akta kontroli str. 1251]  

9. Spółka BARI świadczyła usługi na rzecz spółki komunalnej BPK, które w części 
dotyczyły działalności BPK, wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, a więc 
takiej, której BPK nie powinna prowadzić, z uwagi na ograniczenia wynikające z ustawy 
o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej, a także usługi promocyjne 
i reklamowe na rzecz podmiotu prywatnego. Dotyczyło to umów: 

− nr BARI/6/02/2014 z 28 lutego 2014 r. zawartej z właścicielem nieruchomości 
w Tarnowskich Górach, której przedmiotem było m.in. upoważnienie BARI do jego 
reprezentowania w zakresie pozyskania podmiotu zainteresowanego zakupem 
nieruchomości, obejmujących dwie studnie głębinowe położone w Tarnowskich Górach 
oraz promocja i reklama ww. nieruchomości;  

− BARI/01/01/2014 z 7 stycznia 2014 r. i BARI/03/03/2015 z 11 marca 2015 r. 
dotyczących promocji i reklamy nieruchomości stanowiących własność BPK; 

− BARI/11/03/2014 31 marca 2014 r., BARI/24/06/2014 z 2 czerwca 2014 r. 
i BARI/27/06/2014 z 10 czerwca 2014 r. dotyczących doradztwa związanego z realizacją 
zadania „Budowa hali widowiskowo-lodowiskowej wraz z halą lodowiskowo-treningową 
oraz modernizacją stadionu piłkarskiego” przez BPK; 

− BARI/07/03/2015 z 30 marca 2015 r. obejmującej opracowanie koncepcji 
zagospodarowania działki przy ul. Spacerowej będącej w posiadaniu BPK oraz opinii 
dendrologicznej wraz z dokumentami wymaganymi do pozyskania decyzji na wycinkę 
drzewostanu. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, ograniczenia dotyczące 
tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich przez gminę nie mają 
zastosowania w odniesieniu do spółek zajmujących się działalnością doradczą, promocyjną, 
edukacyjną i wydawniczą świadczoną na rzecz samorządu terytorialnego. Ograniczenia nie 
mają także zastosowania w odniesieniu do innych spółek ważnych dla rozwoju gminy, 
w tym prowadzących działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego na wynajem 
oraz klubów sportowych działających w formie spółki kapitałowej. Tymczasem ponad 
połowę swoich przychodów spółka BARI uzyskiwała z doradztwa i działalności promocyjnej 
świadczonej na rzecz prywatnego podmiotu (145,0 tys. zł netto) oraz na rzecz spółki 
komunalnej BPK (1012,2 tys. zł), przy czym usługi świadczone na rzecz BPK realizowane 
były nie tylko nierzetelnie, za ceny znacznie przewyższające ceny rynkowe, ale w części 
usługi te dotyczyły także takiej działalności spółki BPK, która wykraczała poza sferę 
użyteczności publicznej, a której BPK nie powinna była prowadzić.  

Ponadto, w ocenie NIK, świadczenie przez spółkę BARI usług promocji na rzecz 
prywatnego podmiotu - za wynagrodzeniem będącym prowizją od wartości sprzedanej 
przez ten podmiot nieruchomości, a jednocześnie współtworzenie przez BARI oceny 
opłacalności zakupu tej nieruchomości przez inną spółkę komunalną (BPK), prowadziło  
do powstania konfliktu interesów. 
[Dowód: akta kontroli str. 635-641, 650-652, 755-758, 772-777, 855-862, 901-907, 933-936] 
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IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli39, zwraca uwagę na 
konieczność: 

1. świadczenia usług na rzecz innych podmiotów z uwzględnieniem ograniczeń 
prowadzenia działalności, określonych w ustawach o samorządzie gminnym 
i o gospodarce komunalnej oraz z zachowaniem celów i zadań wskazanych w uchwale 
Rady Miejskiej w Bytomiu,  

2. przestrzegania postanowień umów zawieranych z innymi przedsiębiorcami, 

oraz wnosi o: 

dokonanie korekty rozliczenia porozumienia zawartego z BPK nr BARI/11/03/2014 
z dnia 31 marca 2014 r. oraz zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za styczeń 
2015 r. w kwocie 6 150 zł brutto. 

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 wniosku pokontrolnego 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 16 października 2018 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Katowicach 

 
 

 

  

 
 

 

 

                                                      
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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