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1. Wprowadzenie 

Kontrola restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z o.o. 

w Tarnowie („MPK-T”) przeprowadzonej w latach 2007 – 2008 oraz jej efektów w okresie do 

2010 r. (S/10/007) została podjęta z inicjatywy własnej NIK, w związku z wnioskiem Posła 

na Sejm RP – Józefa Rojka, złoŜonym do NIK wraz ze skargą Przewodniczącego Międzyza-

kładowej Komisji NSZZ „Solidarność” działającej w MPK-T. 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i efektów restrukturyzacji wymie-

nionej Spółki. Analiza przedkontrolna ww. skargi wykazała, Ŝe na tle prowadzonej w MPK-T 

restrukturyzacji najistotniejszą kwestią pracowniczą jest zabezpieczenia socjalne dla zwalnia-

nych pracowników. Ponadto podjęte zostały, indywidualne sprawy pracownicze zgłoszone 

w trakcie kontroli. W toku kontroli okres nią objęty został rozszerzony w celu dostosowania 

go do rzeczywistego przebiegu tego procesu, co wynikało z konieczności uwzględnienia ko-

rekt wprowadzonych do programu restrukturyzacyjnego, tak w zakresie jego załoŜeń przed-

miotowych jak i ram czasowych badanego procesu. Zatem badania obejmowały w szczegól-

ności lata 2007 – 2008, ale równieŜ wcześniejsze i późniejsze działania, bądź zaniechania 

w zakresie restrukturyzacji i bieŜącej działalności (do końca 2010 r.), które miały wpływ na 

ekonomiczno-finansową efektywność gospodarczej działalności Spółki. 

Głównymi zagadnieniami poddanymi kontroli były: 

− stan organizacyjno-prawny Spółki, 

− stan MPK-T przed restrukturyzacją (majątek, wyniki działalności oraz zatrudnienie), 

− przebieg restrukturyzacji w latach 2007 – 2008, 

− efektywność działalności Spółki w latach 2009 – 2010 z uwzględnieniem korekt wpro-

wadzonych do programu restrukturyzacji, 

− wybrane sprawy pracownicze w okresie przebiegu restrukturyzacji i po jej zakończeniu, 

− gospodarowanie mieniem MPK-T w czasie przeprowadzania restrukturyzacji. 

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 października do 30 grudnia 2010 r. wyłącz-

nie w MPK-T, jednak z uwzględnieniem działań Właściciela Spółki, tj. Gminy Miasta Tar-

nowa1. 

                                                 
1 Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), tj. przy uwzględnieniu kryteriów legalności, rzetelności 
i gospodarności określonych w jej art. 5 ust. 2. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie podjęcie i przeprowadzenie procesu 

restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z o.o. w Tarno-

wie, pomimo braku pełnej skuteczności przy realizacji wszystkich załoŜeń programo-

wych. Wyprowadzono MPK-T z głębokiej zapaści ekonomicznej, przerywając wysoce 

nierentowną działalność, prowadzącą w krótkiej perspektywie do upadłości Spółki. Nie 

udało się natomiast doprowadzić do trwałego zbilansowania gospodarczej działalności 

MPK-T, wyra Ŝającego się stałym uzyskiwaniem dodatnich wyników finansowych, za-

pewniających stabilny rozwój Spółki. 

W ocenie NIK jedną z zasadniczych przyczyn braku pełnej realizacji załoŜeń programu 

restrukturyzacyjnego był brak dostatecznego wsparcia ze strony Właściciela Spółki dla dzia-

łań podejmowanych przez Zarząd MPK-T mimo tego, Ŝe program ten (zakładający znaczące 

wsparcie poprzez dokapitalizowanie) w kwietniu 2007 r. został w całości przez przedstawicie-

la Gminy Miasta Tarnowa zatwierdzony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. 

Utrudnieniem w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych był równieŜ ostry konflikt, 

jaki zaistniał pomiędzy Zarządem Spółki a zakładową organizacją NSZZ Solidarność (jeden 

spośród trzech działających w MPK-T związków zawodowych). Podnoszone jednak przez 

stronę związkową oraz jednego z pracowników naruszenia przez Zarząd uprawnień pracow-

niczych, tak zbiorowych, jak i indywidualnych, w toku kontroli nie znalazły potwierdzenia. 

NIK ocenia pozytywnie gospodarowanie mieniem Spółki w toku procesu restrukturyza-

cyjnego, bowiem pomimo braku znaczącego wsparcia ze strony Właściciela Zarządowi udało 

się częściowo odnowić tabor autobusowy. Podczas dokonywania zakupów (poddanych oma-

wianej kontroli) były przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych2. 

 Natomiast NIK ocenia negatywnie – z punktu widzenia rzetelności – brak formalnego 

ustanowienia wewnętrznych procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tech-

nicznego świadczonych usług komunikacji miejskiej oraz niektóre z rozwiązań organizacyj-

nych zwyczajowo stosowanych w tym zakresie. 

                                                 
2 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759). 
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2.2. Uwagi końcowe i wnioski 

Mając na uwadze, Ŝe działania Zarządu Spółki muszą być uzgadniane z jej Właścicie-

lem, by mogła ona prawidłowo i efektywnie funkcjonować jako podmiot gospodarczy, Naj-

wyŜsza Izba Kontroli zarówno do Zarządu Spółki, jak i do Prezydenta Miasta Tarnowa jako 

reprezentanta jej Właściciela wnioskowała o dokonanie wiąŜących uzgodnień: 

− mających na celu poprawę efektywności ekonomicznej funkcjonującego w Tarnowie 

systemu komunikacyjnego, uwzględniających jego kwestie organizacyjne (w tym po-

przez wprowadzenie ewentualnych zmian w układzie linii komunikacyjnych) oraz finan-

sowe; 

− co do kierunków działań inwestycyjnych odnoszących się do taboru autobusowego  

(w aspekcie technicznym i finansowym) oraz do pomocniczej działalności MPK-T,  

a takŜe co do zakresu i form ewentualnego wsparcia przez Właściciela Spółki tych dzia-

łań (w tym rozwaŜenie moŜliwości ewentualnego jej dokapitalizowania). 

Ponadto do Prezesa Spółki wnioskowano o pilne zakończenie prac związanych z opra-

cowaniem pisemnych procedur mających gwarantować bezpieczeństwo techniczne taboru 

autobusowego. 
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 

ekonomicznych i organizacyjnych 

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego regulują przepisy zawarte w Kodeksie spół-

ek handlowych3. Szczegółowe unormowania, dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzial-

nością – a taką spółką jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie – zostały 

zawarte w postanowieniach art. 151 – 300 ww. kodeksu. NaleŜy podkreślić, Ŝe na funkcjono-

wanie MPK-T duŜy wpływ ma fakt, iŜ jej jedynym właścicielem jest Gmina Miasta Tarnowa. 

Z jednej strony jako spółka prawa handlowego całkowicie podlega regułom zawartym w prze-

pisach przywołanej ustawy, ale z drugiej – jej działalność determinowana jest decyzjami Wła-

ściciela Spółki, co do zakresu i moŜliwości jej działania. Taki stan rzeczy w duŜym stopniu 

wpływa na jej wyniki finansowe. Zarząd Spółki w swoich decyzjach musi brać pod uwagę 

zdanie Właściciela, zaś dla decyzji o zasadniczej randze i wpływie na kondycję Spółki musi 

uzyskać jego formalną akceptację w postaci uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników. 

Równocześnie fakt, iŜ majątek Spółki pośrednio stanowi w 100% własność Miasta sprawia, 

Ŝe do jego gospodarowania zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych4, 

w szczególności określone w jej rozdziale 5, tj. odnoszące się do zasad gospodarowania środ-

kami publicznymi, zawarte w art. 42 – 47 tej ustawy. Na podobnej zasadzie do działalności 

Spółki mają zastosowanie przepisy o udzielaniu zamówień publicznych, a takŜe przepisy 

ustawy o rachunkowości5. W trakcie prowadzonej kontroli, badając działalność gospodarczą, 

Spółki, w tym rozporządzanie jej majątkiem, odnoszono się do wymienionych przepisów 

przywołanych wyŜej ustaw stosując kryterium legalności i gospodarności, zaś przy badaniu 

kwestii organizacyjnych uwzględniano kryterium rzetelności. 

Uwarunkowaniami organizacyjnymi i ekonomicznymi mającymi istotny wpływ na 

działalność Spółki, w tym na jej pozycję rynkową, są wprowadzone pod koniec 2000 r. za-

sadnicze zmiany w zarządzaniu komunikacją miejską w mieście Tarnowie. Polegały one na 

tym, Ŝe do końca 2000 r. Spółka prowadziła całą działalność związaną z obsługą transportową 

                                                 
3 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.). 
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.). 
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.). 
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ludności na terenie miasta i gmin sąsiednich, które podpisały umowę na świadczenie usług 

przewozowych. MPK-T było organizatorem komunikacji (planowanie linii, opracowywanie 

rozkładów jazdy, dystrybucja biletów, utrzymanie infrastruktury przystankowej), jak równieŜ 

przewoźnikiem. Od stycznia 2001 r. organizację komunikacji przejął Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Tarnowie (ZKM-T) – wyodrębniony zakład budŜetowy Gminy Miasta Tarnowa. 

W gestii Spółki pozostały tylko zadania przewozowe, wykonywane na zamówienia ZKM-T, 

rozdzielane z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień publicznych. Na rynku komunika-

cji pasaŜerskiej (miejskiej i podmiejskiej) pojawiły się konkurencyjne firmy, które przejęły 

komunikację z gminami sąsiednimi, zaś w mieście Tarnowie znaczącym konkurentem stał się 

miejscowy PKS. 

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Stan organizacyjno-prawny Spółki 

MPK-T została utworzona jako spółka z o.o. w dniu 28 grudnia 1993 r. przez Gminę 

Miasta Tarnowa, która objęła wszystkie udziały w kapitale zakładowym, wynoszącym wtedy 

13,861,5 tys. zł. W chwili zakończenia omawianej kontroli kapitał ten wynosił 7.778.,0 tys. zł, 

co spowodowane było wieloletnim prowadzeniem działalności ze stratą oraz jednorazowym 

dokapitalizowaniem (o wartości 635 tys. zł) Spółki przez jej Właściciela, co miało miejsce 

w czerwcu 2009 r. Organami Spółki są: Zarząd (w składzie 1 – 3 osób), Rada Nadzorcza 

(3 osoby) i Zgromadzenie Wspólników (upowaŜniony przedstawiciel Gminy Miasta Tarnów) 

– str. 22 nin. informacji. 

MPK-T posiada waŜną do dnia 26 sierpnia 2052 r. licencję (nr 0004077 z dnia 26 sierp-

nia 2002 r.) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

autobusem. 

3.2.2. Stan majątkowy i wyniki działalności oraz stan zatrudnie-

nia w MPK-T przed restrukturyzacją 

Kontrola wykazała, Ŝe sytuacja finansowa Spółki w latach 2000 – 2006 systematycznie 

się pogarszała, o czym świadczyły między innymi: 

− spadek udziału MPK-T w rynku przewozów miejskich w Tarnowie ze 100% w 2000 r. do 

81% w 2006 r.; 

− obniŜenie przychodów firmy (w ww. okresie spadek o 22,3% – do niecałych 15,9 mln zł); 
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− zbyt wolne zmniejszanie kosztów działalności operacyjnej (ich obniŜenie było o 9,5 punk-

tów procentowych mniejsze od obniŜenia przychodów); 

− systematyczne powiększanie się straty (wyniku finansowego) na działalności gospodar-

czej MPK-T (z 418.526 zł za 2000 r. do 1.976.260 zł za 2006 r.); 

− utrata płynności operacyjnej, co nastąpiło juŜ w 2005 r.; 

− udział kierowców autobusów (168 osób) w ogólnej liczbie zatrudnionych (323 osoby) 

wynoszący 52% (stosunek kierowców do pozostałych pracowników prawie 1 : 1), to jest 

znacznie odbiegający od optymalnej relacji wynoszącej 2 : 1; 

− stan taboru autobusowego, który był bardzo wysłuŜony (średni wiek w marcu 2007 r. 

wynosił 14,5 lat, a średni przebieg ok. 770 tys. km). 

Wszystkie te czynniki powodowały, Ŝe w MPK-T brak było podstawowych elementów za-

pewniających przewagę konkurencyjności głównego produktu Spółki, to jest usług przewo-

zowych oferowanych w komunikacji miejskiej. 

W ocenie NIK przeprowadzona w toku omawianej kontroli analiza sytuacji majątkowo-

finansowej i struktury zatrudnienia Spółki za okres 2000 – 2006 wskazywała na w pełni uza-

sadnioną potrzebę przeprowadzenia w MPK-T restrukturyzacji. Dalsze funkcjonowanie Spół-

ki przy stale pogarszających się wynikach finansowych bez podjęcia niezbędnych działań 

restrukturyzacyjnych mogłoby doprowadzić do jej upadłości. 

3.2.3. Przebieg restrukturyzacji w latach 2007 – 2008 

Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe na posiedzeniu Rady Nadzorczej MPK-T w dniu 28 lute-

go 2007 r. ówczesny Zarząd Spółki przedłoŜył tymczasowy plan techniczno-ekonomiczny na 

2007 r., w którym na koniec tego roku zaplanowano stratę netto w wysokości 1.874,7 tys. zł. 

Rada po analizie przedłoŜonego planu uznała, Ŝe nie nadaje się on do przyjęcia, gdyŜ wartość 

planowej straty jest zbyt wysoka. W najgorszym z wariantów, pokrycie strat za 2006  

i 2007 rok doprowadziłoby do drastycznego obniŜenia kapitału zakładowego Spółki,  

z ok. 9 mln zł do ok. 4 mln zł. Mając powyŜsze na uwadze Rada Nadzorcza odwołała ówcze-

sny Zarząd i z dniem 1 marca 2007 r. powołała nowy w jednoosobowym składzie. 

Nowy Prezes w dniu 2 kwietnia 2007 r. przedstawił Radzie Nadzorczej program re-

strukturyzacji finansów MPK-T zatytułowany „Podniesienie konkurencyjności Przedsiębior-

stwa na lata 2007 – 2008” („PRF”). 
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NIK pozytywnie oceniła podstawowe załoŜenia przedmiotowego programu. Zasadni-

czym elementem tych załoŜeń było obniŜenie stanu osobowego o 60 osób do poziomu 

265 zatrudnionych: 165 kierowców i 100 osób ze słuŜb pomocniczych i administracji. Jako 

zachętę do dobrowolnego odejścia z pracy przewidziano indywidualne odprawy restruktury-

zacyjne w kwocie po 10 tys. zł netto, zakładając w tym zakresie wsparcie od Właściciela 

Spółki w kwocie 500 tys. zł. Uwzględniając pozostałe działania polegające na oszczędno-

ściach po stronie kosztów (zakupu materiałów i surowców) oraz zwiększeniu przychodów, 

tak z działalności podstawowej jak i pomocniczej, w wyŜej przywołanym programie oczeki-

wania, co do wyników finansowych sprecyzowano następująco: 

− dla 2007 r. jako strata w kwocie 1.350,0 tys. zł, co przy rocznej wielkości amortyzacji 

2.470,9 tys. zł winno było zapewnić dodatnie przepływy do kwoty 1.225,6 tys. zł; 

− w odniesieniu do 2008 r. w trzech wariantach uzaleŜnionych od wyników przetargów 

ustalających liczbę wozokilometrów obsługiwanych przez MPK-T w tamtym roku zało-

Ŝone zostało we wszystkich przypadkach uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, 

z czego wariant najmniej optymistyczny określał zysk netto w wysokości 65,8 tys. zł 

(przy wykonaniu przewozów w ilości 4.350 tys. wzkm). 

Ponadto w programie tym wskazano na konieczność dokapitalizowania Spółki przez 

jej Właściciela kwotą ok. 20 – 30 mln zł celem wymiany połowy taboru na fabrycznie nowy, 

co NIK uznaje za wniosek w pełni zasadny, bowiem jego realizacja niewątpliwie zapewniłaby 

w kilkuletniej perspektywie stabilną pozycję MPK-T, dzięki zasadniczemu wzmocnieniu 

konkurencyjności oferowanych przez Spółkę usług. 

Zarząd MPK-T dla przedstawionego programu restrukturyzacji finansów uzyskał pozytywną 

opinię Rady Nadzorczej oraz zatwierdzającą uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki (uchwała nr 1/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.). 

Badanie sprawozdania finansowego z działalności Spółki za 2007 r. przeprowadzone 

przez biegłego rewidenta potwierdziło, Ŝe cele wyznaczone w PRF do osiągnięcia w 2007 r. 

w większości zostały zrealizowane (str. 23 – 25). W przedmiotowym opracowaniu podano 

m.in., Ŝe: 

− bilans MPK-T sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamyka się po stronie aktywów 

i pasywów sumą 14.435,1 tys. zł; 

− w rachunku zysków i strat wykazana została strata netto w wysokości 1.244,2 tys. zł, 

tj. wynik o 101,0 tys. zł – pod względem gospodarności – korzystniejszy od załoŜeń PRF; 
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− stan zatrudnienia na koniec 2007 r. wynosił 270 osób, z tego 167 kierowców autobusów 

i 103 pozostałych pracowników, co daje relację 1,62 : 1 (str. 25); 

− w wyniku zawarcia nowych umów z ZKM-T zadania przewozowe na 2008 r. uzyskały 

wielkość 4.342,0 tys. wzkm (w programie restrukturyzacyjnym określono zadanie w tym 

zakresie na poziomie większym o 8 tys. wzkm); 

− koszty zuŜycia materiałów (w tym paliw) w 2007 r. wyniosły 4.889.160 zł, co w porów-

naniu do 2006 r., kiedy koszty te zrealizowane zostały na kwotę 5.122.826 zł, stanowi 

95,44%; 

− sprzedaŜ usług pozostałych w 2007 r. wyniosła 975.437 zł i w porównaniu do sprzedaŜy 

uzyskanej w 2006 r. (882.350 zł) wzrosła o 10,5%, tj. dwukrotnie więcej od załoŜeń pro-

gramu restrukturyzacyjnego; 

− w ramach unowocześniania i odnowienia taboru autobusowego w 2007 r. dokonano za-

kupu 12 uŜywanych autobusów marki VOLVO B10 BLE napędzanych gazem ziemnym 

(za kwotę niemal 1.452 tys. zł) oraz 4 niskopojemnych nowych autobusów marki IVECO 

(za kwotę 1.159,8 tys. zł), przy czym nakłady na te zakupy pokryte zostały kredytem in-

westycyjnym oraz środkami własnymi uzyskanymi ze sprzedaŜy majątku trwałego 

(1.400.884 zł) – 26 i 27. 

Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. (str. 23) zbadanym przez 

biegłego rewidenta wynika m. in. Ŝe: 

− bilans MPK-T sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykał się po stronie aktywów 

i pasywów sumą 13.739,9 tys. zł, która stanowi 95,2% tej wielkości z końca 2007 r.; 

− w rachunku zysków i strat za ww. rok obrotowy wykazana została strata netto w wysoko-

ści 291,5 tys. zł, co wprawdzie jest wynikiem o 952,8 tys. zł lepszym od wyniku za rok 

poprzedni, ale jednocześnie o 357,3 tys. zł gorszym od najmniej optymistycznego zało-

Ŝenia PRF, w którym przewidywano na koniec 2008 r. dodatni wynik (zysk netto) w wy-

sokości 65,8 tys. zł, co pod względem gospodarności wskazuje na brak osiągnięcia naj-

istotniejszego z załoŜonych celów restrukturyzacyjnych; 

− stan zatrudnienia na koniec 2008 r. wynosił 271 osób, co było wielkością porównywalną 

do stanu z końca 2007 r., przy czym zmiany w strukturze zatrudnienia jakie odnotowane 

zostały w ciągu 2008 r. polegały na wzroście przeciętnego zatrudnienia w grupie kierow-

ców (z 160,4 w 2007 r. do 172,3 etatów w 2008 r.) oraz spadku przeciętnego zatrudnienia 

w grupie pracowników utrzymania ruchu i pozostałych robotników (odpowiednio  
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z 88,3 do 65,4 etatów), a takŜe spadku przeciętnego zatrudnienia w grupie stanowisk nie-

robotniczych (odpowiednio z 42,7 do 35,9 etatów); 

− przeciętna miesięczna płaca w MPK-T w ciągu lat 2007 – 2008 wzrosła o ponad 20% 

(z 1.979 zł za 2006 r. do 2.411 zł za 2008 r.) – str. 25; 

− zmiany w taborze autobusowym przeprowadzone w 2008 r. polegały m.in. na dokonaniu 

kasacji 20 autobusów, z których 50% posiadało wiek 20 lat i więcej oraz dokonaniu za-

kupu 12 uŜywanych autobusów marki Mercedes o napędzie hybrydowym (nakłady wy-

niosły 1.802,3 tys. zł), co zostało sfinansowane przychodami ze sprzedaŜy majątku trwa-

łego (str. 26 i 27); 

− sprzedaŜ usług autobusowych w 2008 r. wyniosła 16.394.329 zł i była wyŜsza od zreali-

zowanej w 2007 r. (15.175.819 zł) o 8%; 

− sprzedaŜ usług pozostałych w 2008 r. wyniosła 1.027,1 tys. zł i była wyŜsza od zrealizo-

wanej w 2007 r. (975,4 tys. zł) o 5,3%, przy czym w programie restrukturyzacyjnym za-

kładano wzrost sprzedaŜy tego rodzaju usług o 30%. 

Mając na uwadze powyŜsze wyniki NIK nie moŜe pozytywnie ocenić dwuletnich (do 

końca 2008 r.) efektów działań restrukturyzacyjnych, gdyŜ mimo Ŝe były one zgodne z przy-

jętymi w PRF załoŜeniami, to wobec niekorzystnych zmian uwarunkowań, tak zewnętrznych 

(podwyŜki cen paliw, uzyskane niŜsze ceny za wzkm), jak i wewnętrznych (konieczność do-

konania podwyŜek płac w celu wygaszenia sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi 

w zakresie poziomu wynagrodzeń w MPK-T) okazały się być niewystarczającymi. Wpraw-

dzie wskutek uzyskanych oszczędności wynik finansowy netto na koniec 2007 roku okazał 

się być lepszy o 101,0 tys. zł od prognoz PRF, to jednak działalność MPK-T w 2008 r. z wy-

Ŝej wymienionych powodów była o wiele trudniejsza. W efekcie wynik finansowy uzyskany 

na koniec 2008 r., mimo Ŝe był o 952,8 tys. zł lepszy od wyniku za rok poprzedni, okazał się 

być gorszym o 357,3 tys. zł od najmniej optymistycznej prognozy zawartej w PRF. Ponadto 

naleŜy stwierdzić, Ŝe realizowane w latach 2007 – 2008 działania restrukturyzacyjne Spółki 

nie doczekały się dostatecznego wsparcia ze strony Właściciela. Miasto nie udzieliło poŜyczki 

(w maju 2007 r. Zarząd Spółki wnioskował o 600 tys. zł) mającej ułatwić redukcję zatrudnie-

nia oraz nie dokonało w tym okresie Ŝadnego dokapitalizowania mogącego słuŜyć do sfinan-

sowania unowocześnienia taboru autobusowego. Jedyną formą wsparcia były ułatwienia 

w spłacie zobowiązań podatkowych, jakie MPK-T posiadało wobec Miasta. Zobowiązania za 

2007 r. z tytułu podatku od nieruchomości (w kwocie 163,7 tys. zł) zostały wygaszone,  

w zamian za przejęcie przez Gminę Miasta Tarnowa prawa własności utwardzonych  
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i ogrodzonych działek o numerach: 39/10 i 39/11 (o łącznej powierzchni 1.887 m²), zaś zobowią-

zania z tytułu podatku od środków transportowych (w kwocie 59,9 tys. zł) zostały umorzone. 

Natomiast w odniesieniu do zobowiązań podatkowych za 2008 r. Miasto zastosowało ulgi 

w postaci: umorzenia podatku od środków transportowych (w kwocie 74,3 tys. zł) i od nieru-

chomości (w kwocie 91,0 tys. zł) oraz odroczenie płatności części podatku od nieruchomości 

(w kwocie 99,9 tys. zł). 

3.2.4. Efektywność działalności Spółki w latach 2009 – 2010 

z uwzględnieniem korekt wprowadzonych do programu 

restrukturyzacji 

Kontrola wykazała, Ŝe gorsze od oczekiwanych na koniec 2008 r. wyniki spowodowały, 

Ŝe Zarząd skorygował załoŜenia programu restrukturyzacyjnego na kolejne lata i wyrazem 

tego było opracowanie w grudniu 2008 r. aneksu nr 1/2008 do PRF. W dokumencie tym Za-

rząd Spółki, mając na celu zbilansowanie działalności gospodarczej i doprowadzenie do uzy-

skiwania w kolejnych latach dodatnich wyników finansowych – zdaniem NIK trafnie zapro-

ponował dwa sposoby umoŜliwiające osiągnięcie ww. celu. Miały one polegać na: 

− poprawie wskaźnika wykorzystania kierowców i taboru autobusowego poprzez reorgani-

zację systemu linii komunikacyjnych funkcjonujących w mieście Tarnowie, celem za-

przestania (lub zmniejszenia skali) obsługi linii nierentownych  

i / lub 

− wzroście przychodów z działalności podstawowej poprzez uzyskanie przez MPK-T wyŜ-

szej ceny za 1 wozokilometr. 

Działania Zarządu Spółki zmierzające do realizacji ww. uzupełniających korekt PRF, 

nawet przy uwzględnieniu jego ograniczonych moŜliwości decyzyjnych w powyŜszych za-

kresach, w ocenie NIK były prowadzone bez dostatecznej determinacji. Przejawiło się to 

m.in.: 

− brakiem doprowadzenia przez Zarząd Spółki do powzięcia przez Właściciela uchwały 

zatwierdzającej aneks nr 1/2008 do PRF, mimo uzyskania pozytywnej opinii Rady Nad-

zorczej (uchwała nr 1/2009/VII z dnia 06.01.2009 r.), dotyczącej korekt procesu restruk-

turyzacyjnego; 

− brakiem wprowadzenia przez organizatora przewozów, tj. Zarząd Komunikacji Miejskiej 

w Tarnowie, znaczących zmian w systemie funkcjonujących w mieście Tarnowie linii 

komunikacyjnych, które skutkowałyby istotnym wzrostem rentowności świadczonych 
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przez MPK-T usług przewozowych. Zarząd Spółki w kwietniu 2009 r. przekazał do 

ZKM-T opracowanie zawierające szczegółową analizę ekonomicznych uwarunkowań 

związanych z funkcjonowaniem wszystkich 31 linii autobusowej komunikacji miejskiej 

(w tym 22 linii obsługiwanych przez MPK-T). Opracowanie to zostało wykonane przez 

firmę zewnętrzną kosztem 18,3 tys. zł (zlecenie w trybie poza ustawowym6), przy czym 

mimo niepełnej realizacji umownego zakresu przedmiotowego opracowania (nie został 

zaprezentowany w nim optymalny model komunikacji miejskiej w Tarnowie) wynagro-

dzenie to zostało wypłacone w całości. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu nastąpiło to ze 

względu na niedoszacowanie pracochłonności zlecenia zarówno przez zamawiającego jak 

i przez wykonawcę. Zatem Zarząd Spółki nie przedłoŜył do ZKM-T dokumentu zawiera-

jącego konkretne propozycje zmian w układzie i rozkładach jazdy obsługiwanych przez 

Spółkę linii, których rentowność była ujemna – mimo, iŜ takie działanie zapisane zostało 

w treści aneksu nr 1/2008 do PRF. Nie mniej w przedmiotowym opracowaniu wykazano, 

Ŝe funkcjonujący wówczas system linii komunikacyjnych był nieefektywny ekonomicz-

nie, zarówno dla organizatora (14 linii nierentownych, z tego 10 było obsługiwanych 

przez MPK-T), jak i dla przewoźnika, tj. MPK-T (14 obsługiwanych linii było nieren-

townych). Roczna strata z działalności podstawowej wynikająca dla Spółki z obsługi nie-

rentownych linii wynosiła w 2008 r. ok. 935 tys. zł; 

− uzyskaniem zbyt niskiego przyrostu średniej jednostkowej ceny za realizowane usługi 

komunikacji miejskiej, która to cena w stosunku do obowiązującej w 2008 r. wzrosła od 

2009 r. o 10,6% (z 3,76 do 4,19 zł/wzkm). Taki przyrost cen okazał się wystarczającym, 

ale tylko w warunkach 2009 r., kiedy to mimo znaczącego obniŜenia rozmiaru świadczo-

nych usług (o 6,7%), MPK-T uzyskał po raz pierwszy w całej historii Spółki dodatni wy-

nik finansowy – zysk netto w wysokości ok. 15,3 tys. zł. W warunkach 2010 r., szczegól-

nie w II półroczu, kiedy nastąpił istotny wzrost cen paliw, wykazany wynik na koniec 

III kwartału znowu był ujemny (strata netto wyniosła 201 tys. zł) i zmierzał według pro-

gnoz Zarządu do rocznej straty netto w wysokości ok. 90 tys. zł, co wskazuje na brak 

osiągnięcia najistotniejszego z załoŜonych celów restrukturyzacyjnych polegającego na 

stałym osiąganiu dodatnich wyników finansowych zapewniających stabilny rozwój Spół-

ki (str. 23); 

                                                 
6 Art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, 

poz. 759). 
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− brakiem pozyskania w latach 2009 – 2010 znaczącego wsparcia ze strony Właściciela 

Spółki dla toczącego się procesu jej restrukturyzacji, gdyŜ mające miejsce w czerwcu 

2009 r. jedyne jak dotychczas dokapitalizowanie Spółki o nominalną wartość 635 tys. zł, 

w praktyce zostało pokryte środkami finansowymi tylko w kwocie 200,3 tys. zł, zaś po-

została wartość nowoutworzonych wówczas udziałów została pokryta aportem w postaci 

dwóch autobusów marki Jelcz, które jednak pozostawały w dyspozycji MPK-T juŜ od 

2004 r. na podstawie umów dzierŜawy zawartych z Gminą Miasta Tarnowa, przy czym 

do czasu ich przejścia na własność Spółki poniosła ona koszty czynszu dzierŜawnego 

w łącznej kwocie ok. 750 tys. zł. NaleŜy podkreślić, Ŝe wyŜej opisane dokapitalizowanie 

było duŜo mniejsze od rozmiaru dokapitalizowania postulowanego w zatwierdzonym 

PRF. Ponadto Miasto w 2009 r. nie udzieliło Spółce Ŝadnych ulg w spłacie jej zobowią-

zań podatkowych, zaś w czerwcu 2010 r. wprawdzie wygasiło swoje naleŜności z tytułu 

zaległych podatków od nieruchomości i środków transportowych w łącznej kwocie 

471 tys. zł, ale odbyło się to w zamian za przejęcie przez Miasto własności kolejnej nie-

ruchomości Spółki (działka nr 39/19 o powierzchni 878 m²). 

3.2.5. Sprawy pracownicze w okresie przebiegu restrukturyzacji 

i po jej zakończeniu 

Kontrola wykazała, Ŝe do września 2007 roku w Spółce działały cztery, zaś od wrze-

śnia 2008 roku trzy organizacje związkowe. Udział członków wszystkich działających 

w MPK-T związków zawodowych w ogólnej liczbie pracowników w okresie od września 

2006 r. do września 2010 r. obniŜył się z 79,6% do 57,1%, przy czym kontrola wykazała rów-

nieŜ, Ŝe według stanu na dzień 30 września: 

− 2006 r. w Spółce zatrudnione były 323 osoby; 

− 2010 r. w MPK-T zatrudnionych było 261 osób (str. 24 i 25). 

Zdaniem NIK na zmniejszenie liczby pracowników Spółki naleŜących do związków zawo-

dowych istotny wpływ miała redukcja zatrudnienia jaka nastąpiła w toku jej restrukturyzacji, 

ale nie bez znaczenia w tym zakresie pozostawał ostry konflikt jaki zaistniał na linii Zarządu 

MPK-T oraz zakładowej organizacji NSZZ Solidarność. Uwzględniając, Ŝe wieloletni kon-

flikt angaŜujący liczne zewnętrzne instytucje (organa kontrolne, prokuratorskie oraz sądowe) 

niekorzystnie odbija się na wizerunku Spółki NIK skierowała do Zarządu MPK-T uwagę 

o potrzebie jak najszybszego doprowadzenia do konstruktywnej współpracy pomiędzy praco-

dawcą a zakładową organizacją NSZZ Solidarność, bazującej na ścisłym wzajemnym  
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respektowaniu ustawowych uprawnień i kompetencji. Niezbędnym dla spełnienia tego postu-

latu jest wykazanie dobrej woli przez obie skonfliktowane strony. Tym bardziej, Ŝe – w oce-

nie NIK (uwzględniającej ustalenia uprzednich kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

treść udostępnionych przez strony przedmiotowego konfliktu rozstrzygnięć sądów powszech-

nych) – najistotniejsze problemy podnoszone przez stronę związkową oraz jednego z pracow-

ników, tj. naruszanie przez Zarząd uprawnień pracowniczych, tak zbiorowych (zwolnienie do 

końca 2007 r. 73 osób, w tym 50 osób z restrukturyzacyjną odprawą w kwocie po 10 tys. zł 

netto), jak i odnoszących się do 16 spośród 17 zbadanych spraw indywidualnych, w toku 

omawianej kontroli nie znalazły potwierdzenia. W jednej sprawie zainteresowany przed za-

kończeniem kontroli zadeklarował wniesienie apelacji od wyroku, w którym sąd wskazując 

na naruszenie przez pracodawcę przy rozwiązaniu stosunku pracy prawa o związkach zawo-

dowych7, oddalił jednak powództwo o przywrócenie do pracy. 

Zmiany struktury zatrudnienia i wynagrodzeń zaistniałe w latach 2006 – 2009 prezen-

tuje załącznik nr 5 do niniejszej informacji (str. 25). 

3.2.6. Gospodarowanie mieniem Spółki 

NIK oceniła pozytywnie gospodarowanie mieniem Spółki w toku procesu restruktury-

zacyjnego, bowiem mimo braku znaczącego wsparcia ze strony Właściciela Spółki, Zarządo-

wi udało się w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2009 r. zakupić 30 autobusów, z czego 

12 szt. posiadało silniki zasilane gazem ziemnym (CNG). Udział tego typu pojazdów w ogól-

nej liczbie autobusów będących na koniec września 2010 r. w posiadaniu MPK-T (89 sztuk) 

uzyskał poziom wynoszący niemal 35% (31 sztuk), przy czym ogólna liczba autobusów 

wzrosła w ww. okresie o 8 pojazdów. Wielkość nakładów netto na ten cel w okresie prowa-

dzenia działań restrukturyzacyjnych wyniosła niemal 5.245 tys. zł. Dzięki równoczesnemu 

dokonaniu w latach 2007 – 2008 kasacji lub sprzedaŜy 20 najstarszych autobusów (w tym 

7 sztuk miało 20 i więcej lat), wiek części taboru będącego w dyspozycji MPK-T uległ zna-

czącemu obniŜeniu. Nie mniej wśród pojazdów zakupionych w toku procesu restrukturyza-

cyjnego aŜ 80% (24 sztuki) to pojazdy uŜywane (mające od 11 do 8 lat), co w istotny sposób 

spowolniło proces odmładzania taboru autobusowego, zaś upływ kolejnych 4 lat nie pozwolił 

                                                 
7 Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 854, ze zm.). 
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na obniŜenie średniego wieku odniesionego do całości taboru autobusowego. Ponadto po-

wstrzymanie od 2008 r. zakupów autobusów zasilanych CNG nie znajduje dostatecznego uza-

sadnienia w krótkoterminowych wahaniach cen gazu ziemnego, bowiem pomija ono bezspor-

ne przecieŜ ekologiczne zalety stosowania tego rodzaju paliwa oraz – zdaniem NIK – nie 

uwzględnia faktu, Ŝe zrównowaŜona dywersyfikacja taboru w zakresie stosowanych paliw 

w dłuŜszej perspektywie moŜe zapewnić większą stabilność kosztów ich zuŜycia. Porównanie 

danych, dotyczących zmian w taborze autobusowym w latach 2007 – 2010 prezentuje zesta-

wienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej informacji (str. 26). Na tym tle za 

pozytywne NIK uznaje podjęte przez Zarząd Spółki pod koniec 2009 r. działania zmierzające 

do włączenia projektu zakupów nowych autobusów przez MPK-T do Małopolskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego, co umoŜliwi sfinansowanie 10 sztuk nowych autobusów 

(2 zakupionych w grudniu 2009 r. oraz 8 przewidzianych do zakupienia w 2011 r.) w 66% 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. NaleŜy nadmienić, Ŝe zbadane w toku omawia-

nej kontroli trzy postępowania, związane z udzieleniem zamówień publicznych na zakup 

w sumie 18 autobusów o łącznej wartości netto (4.079,1 tys. zł) oraz jednego postępowania, 

dotyczącego dostawy benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości 70 tys. litrów (o wartości netto 

222.460 zł) dla otwartej w 2009 r. przez MPK-T publicznej stacji benzynowej, nie wykazały 

odstępstw od zasad udzielania zamówień publicznych. Ponadto NIK nie wnosiła zastrzeŜeń 

do sposobów pozyskiwania dodatkowych (poza zakumulowaną amortyzacją) środków na sfi-

nansowanie wyŜej opisanych zakupów. Dotyczy to zarówno sprzedaŜy zbędnego mienia, 

w tym głównie nieruchomości, jak i sprzedaŜy 4 autobusów przejętych następnie w leasing 

zwrotny. To ostatnie działanie podyktowane było w 2008 r. trudnościami w pozyskaniu kre-

dytu bankowego (str. 27). 

Kontrolując podnoszoną przez stronę związkową kwestię dbałości o sprawność tech-

niczną taboru autobusowego ustalono brak w MPK-T formalnego wprowadzenia do stosowa-

nia proceduralnych unormowań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego 

w zakresie świadczonych usług komunikacji miejskiej, co NIK oceniła – z punktu widzenia 

rzetelności – jednoznacznie negatywnie. ZastrzeŜenia wzbudziła równieŜ zasadność niektó-

rych rozwiązań organizacyjnych zwyczajowo stosowanych w tym zakresie, co szczególnie 

odnosiło się to do obowiązków przypisanych wyłącznie kierowcom autobusów w zakresie 

obsługi codziennej. NałoŜenie na nich obowiązku np. w okresie zimowym dwukrotnego 

w ciągu dnia pracy wykonania aŜ 24 czynności składających się na OC (np. stwierdzenie czy 

nie ma wycieków paliwa, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych), z czego co najmniej 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

18 

kilka nie zostało naleŜycie sprecyzowanych (np. czynności gwarantujące zabezpieczenie 

przeciwpoŜarowe) – zdaniem NIK – budziło powaŜne wątpliwości co do rzetelnego ich wy-

konywania, m.in. z uwagi na brak precyzyjnego określenia warunków, miejsca i czasu nie-

zbędnego do ich wykonania. Ponadto w wyjaśnieniach złoŜonych przez Prezesa Zarządu 

Spółki opisujących zwyczajowe postępowanie w przedmiotowym zakresie nie zostały wska-

zane np.: 

− sposoby dokumentowania oraz osoby podejmujące decyzję o przekroczeniu zwyczajowo 

przyjętego limitu 5.000 km przebiegu pomiędzy poszczególnymi rodzajami obsług tech-

nicznych; 

− zasady związane z cyklicznymi, bądź doraźnymi szkoleniami kierowców, mechaników 

i kadry kierowniczej, mającymi na celu doskonalenie umiejętności w zakresie realizowa-

nych przez nich czynności związanych z obsługą techniczną taboru autobusowego. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Tematyka kontroli doraźnej została opracowana na podstawie materiałów, dotyczą-

cych funkcjonowania Spółki przekazanych wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, 

a takŜe informacji zebranych w Urzędzie Miasta Tarnowa w zakresie dotyczącym funkcjono-

wania MPK-T. W kontroli skupiono się głównie na przeprowadzonej restrukturyzacji  

z uwzględnieniem struktury zatrudnienia oraz gospodarowania mieniem będącym w posiada-

niu Spółki. W badaniach kontrolnych wykorzystane zostały opracowania sporządzone przez 

biegłych rewidentów, którzy badali sprawozdania finansowe Spółki za lata objęte kontrolą. 

Badania kontrolne przeprowadzono w oparciu o kryteria: legalności, rzetelności oraz gospo-

darności. Kontrolą zostały objęte głównie działania w ramach przeprowadzonej w latach 2007 

– 2008 restrukturyzacji, ale w celach porównawczych sięgano do lat 2000 – 2006 i do okresu 

po restrukturyzacji, tj. 2009 – 2010. 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakoń-

czeniu kontroli 

Protokół kontroli został podpisany bez zastrzeŜeń. Po przeprowadzonej kontroli odby-

ła się narada z udziałem przedstawicieli Spółki i jej Właściciela. Wystąpienia pokontrolne 

zostały skierowane zarówno do jednostki kontrolowanej, jak i do Prezydenta Miasta Tarnowa 

jako reprezentanta Właściciela Spółki. ZastrzeŜenia do wystąpienia złoŜył Prezes Spółki; zo-

stały one odrzucone w całości uchwałą Komisji Odwoławczej.  

Zarówno Zarząd, jak i Prezydent Miasta Tarnowa przekazali do NIK informacje o po-

dejmowanych działaniach zmierzających do wykorzystania uwag i zrealizowania wniosków 

pokontrolnych sformułowanych w związku z ustaleniami kontroli. W informacjach tych 

podano, Ŝe: 

− zostanie powołany zespół składający się z: przedstawiciela MPK-T (jako przewoźnika), 

przedstawiciela ZKM-T (jako organizatora) oraz specjalisty zewnętrznego (wyłonionego 

w postępowaniu ofertowym). Zadaniem tego zespołu będzie wypracowanie sposobu op-

tymalizacji ekonomicznej systemu komunikacji miejskiej przy uwzględnieniu: potrzeb 
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przewozowych mieszkańców, rentowności linii dla Miasta i przewoźnika oraz moŜliwo-

ści finansowych Gminy Miasta Tarnowa; 

− dokonanie uzgodnień kierunków programu inwestycyjnego dla MPK-T (z uwzględnie-

niem aspektów technicznych i finansowych) nastąpi po przedstawieniu przez Zarząd 

Spółki stosownego opracowania zawierającego analizę potrzeb w dziedzinie odnowy ta-

boru autobusowego na lata 2011 – 2014. 

WyŜej wymienione opracowanie winno było powstać wg pierwotnych deklaracji do połowy 

marca 2011 r., jednakŜe z informacji złoŜonej w maju 2011 r. przez Zarząd Spółki wynika, Ŝe 

wykonanie przedmiotowego opracowania zostało odłoŜone do końca trzeciego kwartału bie-

Ŝącego roku ze względu na trwające prace związane z optymalizacją tras komunikacyjnych 

w Tarnowie, co najprawdopodobniej wpłynie na potrzeby Spółki w zakresie liczby autobusów 

koniecznych do obsługi kontraktów, a takŜe na perspektywiczne potrzeby inwestycyjne  

w zakresie odnowy taboru. Zarząd MPK-T poinformował równieŜ, Ŝe ze względu na związa-

nie kontraktem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nie jest moŜ-

liwe w perspektywie 5 lat dokapitalizowanie Spółki bez uznania tego faktu za pomoc pu-

bliczną. Jedyną rozwaŜaną aktualnie formą moŜliwego wsparcia dla Spółki przez jej Właści-

ciela jest zapewnienie przez Miasto wyŜszych nakładów na realizację usług przewozowych. 

Ponadto NIK otrzymała informację o zrealizowaniu w lutym 2011 r. wniosku pokon-

trolnego dotyczącego formalnego ustanowienia w MPK-T pisemnych procedur gwarantują-

cych bezpieczeństwo techniczne taboru autobusowego (związanych z planowaniem i wyko-

nywaniem OC i OT). 
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5. Załączniki 

Załącznik nr 1  

Wykaz skrótów 

Spółka lub MPK-T Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie Spółka z ogra-

niczoną odpowiedzialnością 

Właściciel lub Gmina Miasta Tarnowa 

Prezydent Prezydent Miasta Tarnowa (reprezentant Właściciela) 

ZKM-T Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie (zakład budŜetowy utwo-

rzony przez Gminę Miasta Tarnowa) 

zakładowa organizacja Międzyzakładowa Komisja NiezaleŜnego Samorządnego Związku 

NSZZ Solidarność Zawodowego „Solidarność” (działająca przy Miejskim Przedsiębior- 

 stwie Komunikacyjnym w Tarnowie) 

PRF Program Restrukturyzacji Finansów „Podniesienie Konkurencyjno-

ści Przedsiębiorstwa” Program na lata 2007 –2008 opracowany przez 

Prezesa Zarządu MPK-T Jerzego Wiatra 

wzkm wozokilometry – jednostka rozliczeniowa (stosowana dla usług prze-

wozowych świadczonych przez MPK-T) 

OC obsługa codzienna autobusu 

ON olej napędowy 

CNG spręŜony gaz ziemny 

napęd hybrydowy napęd wykorzystujący jednocześnie silnik spalinowy oraz elektryczny 
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Załącznik nr 2  

Lista osób zajmujących w MPK-T kierownicze stanowiska, 

odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja Okres 

1. Henryk Łabno prezes październik 2000 r. – luty 2007 r. 

2. Henryk Armatys wiceprezes październik 2000 r. – luty 2007 r. 

3. Jerzy Wiatr prezes od marca 2007 r. – nadal 

4. Robert Grela* wiceprezes od lutego 2010 r. – nadal 

5. Irena Janik** prokurent od maja 1995 r. – nadal 

* Od dnia 12 marca 2007 r. był Dyrektorem Operacyjnym, zaś od dnia 27 kwietnia 2007 r. do dnia 
11 lutego 2010 r. równieŜ prokurentem Spółki. 

** W okresie od października 2000 r. do marca 2008 r. pełniła obowiązki, zaś od kwietnia 2008 r. 
jest Głównym Księgowym MPK-T. 
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Załącznik nr 3  

Wybrane wyniki ekonomiczno-finansowe spółki za lata 2006 

– 2010 

Dane bilansowe 
tys. zł 

Rok obrotowy 
Wyszczególnienie 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.* 
Aktywa trwałe 9 331,5 10 283,9 10 450,5 11 445,3 10 672,0 
Aktywa obrotowe 4 092,3 4 151,2 3 289,4 3 870,2 3 961,0 
Kapitał (fundusz) własny 9 889,2 8 644,9 8 353,5 9 003,8 8 886,0 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 3 534,6 5 790,2 5 386,4 6 311,7 5 747,0 
Suma bilansowa 13 423,8 14 435,1 13 739,9 15 315,5 14 633,0 

* dane wg sprawozdania F-01/I-01 za III kwartał 2010 r. 

 

Dane wg rachunku zysków i strat 
tys. zł 

Rok obrotowy 
Wyszczególnienie 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.* 
Przychody netto ze sprzedaŜy 
i zrównane z nimi  16 707,50 17 268,00 18 406,70 19 712,20 18 809,00 
Koszty działalności operacyjnej,  19 157,40 20 043,10 20 100,70 20 039,30 19 548,00 
w tym: 
amortyzacja 2 386,00 2 577,10 1 931,70 1 391,50 928,00 
Zysk (Strata) ze sprzedaŜy –2 449,90 –2 775,10 –1 694,00 –327,10 –739,00 
Pozostałe przychody operacyjne 454,80 1 546,30 1 653,60 535,10 684,00 
Pozostałe koszty operacyjne 11,60 13,60 124,90 102,80 50,00 
Zysk (Strata) z działalności opera-
cyjnej –2 006,70 –1 242,40 –165,30 105,20 –105,00 
Przychody finansowe 34,10 20,10 18,90 27,80 0,00 
Koszty finansowe 9,30 25,40 145,10 117,60 96,00 
Zysk (Strata) na działalności go-
spodarczej –1 981,90 –1 247,70 –291,50 15,40 –201,00 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 5,60 3,50 0,00 0,00 0,00 
Zysk (Strata) brutto –1 976,30 –1 244,20 –291,50 15,40 –201,00 
Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pozostałe obowiązkowe zmniejsze-
nia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (Strata) netto –1 976,30 –1 244,20 –291,50 15,40 –201,00 

* dane wg sprawozdania F-01/I-01 za III kwartał 2010 r. Wg szacunku Zarządu MPK-T na podsta-
wie wyników za 10 miesięcy końcoworoczny wynik za 2010 r. zmierzał do kwoty (straty) – 
90,0 tys. zł. 
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Załącznik nr 4 

Liczba członków poszczególnych organizacji związkowych na 

tle ogólnego zatrudnienia w spółce 

Rok obrotowy 
Lp. Związek zawodowy 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

1. NSZZ Solidarność 133 108 79 69 47 

2. KNSZZ Solidarność 80 40 30 64 65 71 

3. ZZ Pracowników MPK 53 35 35 33 31 

4. ZZ Marzec 2000 31 31 – – – 

Razem wszystkie związki 257 204 178 167 149 

Zatrudnienie ogółem 323 273 272 263 261 

Udział związkowców w za-
trudnieniu ogółem (w%) 79,6 74,7 65,4 63,5 57,1 
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Załącznik nr 5  

Struktura zatrudnienia i wynagrodzeń w latach 2006 – 

2009 

Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie 

2006 r. 2007 r. 2008 r.  2009 r. 

%%  
(6:3) 

Przeciętne zatrudnienie ogó-
łem (w etatach) 325,5 291,4 273,6 261,2 80,2 

a) kierowcy autobusów 166,5 160,4 172,3 165,5 99,4 

b) pracownicy utrzymania ru-
chu i pozostali  112 88,3 65,4 59,8 53,4 

1. 

c) stanowiska nierobotnicze 47 42,7 35,9 35,9 76,4 

2. 
Udział kierowców autobusów 
w ogólnej liczbie zatrudnio-
nych (w%) 51,2 55,0 63,0 63,4 ×××× 

3. 

Udział pracowników na sta-
nowiskach nierobotniczych 
w ogólnej liczbie zatrudnio-
nych (w%) 14,4 14,7 13,1 13,7 ×××× 

4. 
Stosunek kierowców autobu-
sów do pozostałych zatrudnio-
nych 1,05 : 1 1,22 : 1 1,70 : 1 1,73 : 1 ×××× 

Fluktuacja (w osobach):      

a) przyjęci 4 21 27 13 325,0 5. 

b) zwolnieni 12 72 29 19 158,3 

Przeciętna miesięczna płaca 
brutto ogółem bez Zarządu 
(w zł) 1 979 2 183 2 411 2 502 126,4 

a) kierowcy autobusów 2 083 2 232 2 400 2 463 118,2 

b) pracownicy utrzymania ru-
chu i pozostali  1 749 1 945 2 106 2 223 127,1 

6. 

c) stanowiska nierobotnicze bez 
Zarządu 2 256 2 504 3 040 3 161 140,1 

7. Zatrudnienie na 31 grudnia* 
(w osobach) 322 270 271 263 81,7 

* Stan zatrudnienia na dzień 30 września 2010 r. wynosił 261 osób. 
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Załącznik nr 6  

Stan i struktura wiekowa taboru autobusowego oraz je-

go podział według rodzaju stosowanego paliwa 

Dane na dzień 31.12.2006 r. 

Przedziały wiekowe (w latach) 
Marka pojazdu 

od 0 – 5 powyŜej 
5 – 10 

powyŜej 
10 – 15 

powyŜej 
15 – 20 

powyŜej 
20 

Razem 

Jelcz PR 110 – – 6 35 – 41 
Jelcz 120MM 
i 120M – 25 2 – – 27 
Jelcz L100I – 2 – – – 2 
Jelcz M101 3 – – – – 3 
MAN – 4 – – – 4 
VOLVO –   – – 4 4 
Ogółem 3 31 8 35 4 81 

Dane na dzień 30.09.2010 r. 

Przedziały wiekowe (w latach) 
Marka pojazdu 

od 0 – 5 powyŜej 
5 – 10 

powyŜej 
10 – 15 

powyŜej 
15 – 20 

powyŜej 
20 

Razem 

Jelcz PR 110 – – – 11 14 25 
Jelcz 120MM 
i 120M – – 26 – – 26 
Jelcz L100I – 2 – – – 2 
Jelcz M101 – 3 – – – 3 
MAN – – 4 – – 4 
VOLVO – – 11 – – 11 
IVECO 4 – – – – 4 
MERCEDES CITO – 12 – – – 12 
SOLBUS 2 – – – – 2 
Ogółem 6 17 41 11 14 89 

 

31.12.2006 r. 30.09.2010 r. 
Rodzaj paliwa 

Liczba pojazdów Struktura Liczba pojazdów Struktura 

Olej napędowy 69 85,2 46 51,7 
Gaz CNG 12 14,8 31 34,8 
Napęd hybrydowy – – 12 13,5 
Razem 81 100,0 89 100,0 
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Załącznik nr 7 

Dane o wartości sprzedaŜy w latach 2006 – 2010 skład-

ników majątkowych MPK-T 

zł 

Okres 
Wyszczególnienie 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. I – VI 
2010 r. 

Przychód ze sprzedaŜy 
składników majątkowych 606 364,60 1 400 884,00 1 903 601,74 4 928,00 472 553,69 

Wartość sprzedanych 
składników majątkowych 
i koszty ich sprzedaŜy 170 988,71 376 965,34 868 898,85 77,58 94 341,37 

Wynik ze sprzedaŜy 435 375,89 1 023 918,66 1 034 702,89 4 850,42 378 212,32 
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Załącznik nr 8 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wyni-

kach kontroli 

1. Józef Rojek – Poseł na Sejm RP 

2. Rada Miasta Tarnowa 

3. Prezydent Miasta Tarnowa 

4. Zarząd MPK Spółki z o.o. w Tarnowie 

5. organizacje związkowe działające w Spółce: 

− NSZZ Solidarność 

− KNSZZ Solidarność 80 

− ZZ Pracowników MPK 


