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Wystąpienie pokontrolne 

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.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „MPK-T , 

będącej w 100 % własnością Gminy Miasta Tarnowa, w zakresie jej restrukturyzacji 

przeprowadzonej w latach 2007 – 2008 oraz jej efektów w okresie do 2010 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym, przez Prezesa Zarządu MPK-T, w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz omówione 

zostały na naradzie pokontrolnej w dniu 27 stycznia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli 

na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli nie moŜe w pełni pozytywnie ocenić, skuteczność przebiegu 

procesu restrukturyzacji Spółki, ze względu na niepełną realizację załoŜeń programu 

restrukturyzacyjnego. W szczególności dotyczy to realizacji korekt do tego programu 

wprowadzonych w grudniu 2008 r. W ocenie NIK jedną z zasadniczych przyczyn mało 

satysfakcjonujących efektów restrukturyzacji, był brak naleŜytego wsparcia ze strony 

Właściciela Spółki dla działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez Zarząd MPK-T. 

Ocenę ogólną uzasadniają następujące oceny szczegółowe: 
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1. NIK pozytywnie ocenia podjętą w początku 2007 r. decyzję o dokonaniu zmian 

personalnych w Zarządzie Spółki oraz postawienie przed nowopowołanym Prezesem 

zadania opracowania programu naprawczego. Uwzględniając, Ŝe te zasadnicze decyzje, 

dotyczące funkcjonowania MPK-T, zostały podjęte po uprzednim dokonaniu się zmian we 

Władzach Miasta, co nastąpiło w wyniku wyborów samorządowych w październiku 

2006r, NIK wyraŜa stanowisko, Ŝe poprzednie Władze Miasta zbyt długo tolerowały 

wielce niekorzystne, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania działalności 

własnej Spółki. Doprowadziło to do znaczącego obniŜenia pozycji rynkowej tego 

podmiotu oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i majątkowej. Najbardziej 

wymownym efektem wieloletniego prowadzenia działalności Spółki z akceptowanymi 

przez ówczesne władze Miasta stratami było obniŜenie się niemal o połowę (48,5 %) 

wartości kapitału zakładowego Spółki, który pierwotnie tj. w grudniu 1993 r. został 

ustanowiony w wysokości 13.861.500 zł. 

2. Zaproponowane przez Zarząd MPK-T działania restrukturyzacyjne oraz postulaty, 

dotyczące finansowego wsparcia dla Spółki przez jej Właściciela, opisane zostały 

w  formie opracowania pt. „Program restrukturyzacji finansów – Podniesienie 

konkurencyjności Przedsiębiorstwa na lata 2007 – 2008” (skrótowo zwanego dalej 

„PRF”), które to opracowanie poprzez uchwałę nr 1/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostało zatwierdzone do realizacji. 

W programie tym między innymi zawarty został postulat wsparcia zamierzonej redukcji 

zatrudnienia poprzez poŜyczkę ze strony Miasta w kwocie 600 tys. zł, pozwalającą na 

rozłoŜenie na okres trzech lat kosztów odpraw osłonowych zaproponowanych 

zwalnianym pracownikom. Stosowny wniosek Zarządu MPK-T złoŜony został w maju 

2007 r. W związku z tym, Ŝe nie doczekał się on realizacji, całość tych kosztów obciąŜyła 

Spółkę i to w pierwszym okresie jej restrukturyzacji. Ponadto w PRF zawarty został 

postulat warunkujący zbudowanie w ciągu 10 lat silnej pozycji firmy, a polegający na jej 

dokapitalizowaniu kwotą 20 – 30 mln zł z przeznaczeniem na wymianę połowy taboru na 

fabrycznie nowy, celem znaczącej poprawy konkurencyjności oferowanych przez MPK-T 

usług. RównieŜ i ten postulat nie doczekał się realizacji ze strony Miasta. Jak dotychczas 

jedynego dokapitalizowania Spółki dokonano w czerwcu 2009 r., przy czym wobec 

postulowanego jego poziomu ww. kwotą, dokapitalizowanie to moŜna uznać raczej jako 

symboliczne, gdyŜ wyniosło ono jedynie 635 tys. zł, w wyniku, którego kapitał 

zakładowy uzyskał aktualną wartość wynoszącą 7.778.000 zł. NaleŜy jednak podkreślić, 

Ŝe realnie zasilono Spółkę środkami finansowymi w kwocie wynoszącej tylko 200.300 zł 
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z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie uruchomienia publicznej stacji paliw. 

Pozostałe nowoutworzone udziały pokryte zostały aportem rzeczowym 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 

wynoszącej ok. 750 tys. zł. 

3. Kolejną niezrealizowaną przez Miasto kwestią jest zgłoszona przez Zarząd MPK-T 

w PRF (w Aneksie nr 1/2008 z grudnia 2008 r.) sprawa urentownienia linii 

obsługiwanych przez Spółkę. W kwietniu 2009 r. zostało przekazane do Zarządu 

Komunikacji Miejskiej w Tarnowie (miejski zakład budŜetowy - organizator przewozów 

komunikacji miejskiej) oraz władzom Miasta opracowanie zawierające analizę 

rentowności linii komunikacji miejskiej funkcjonujących w mieście Tarnowie. Z 

opracowania jednoznacznie wynikało, Ŝe system komunikacyjny jest wysoce 

nieefektywny (na funkcjonujące w 2008 r. 31 linii, z czego 22 było obsługiwanych przez 

MPK, nierentownych było dla tego przewoźnika aŜ 14, zaś dla organizatora równieŜ 14 

linii, z czego 10 obsługiwała MPK-T). Dotychczasowe zmiany wprowadzone, przez ZKM 

do systemu komunikacyjnego (układ linii, rozkłady jazdy), dotyczyły w sumie tylko 8 

linii (w tym 5 obsługiwanych przez MPK-T, z których w odniesieniu do jednej - nr 34 - 

zmiana polegała na jej likwidacji powodującej ograniczenie w zapotrzebowaniu na usługi 

tego przewoźnika) i wg oceny Zarządu MPK-T znacząco poprawiły rentowność jedynie 

bloku linii nr 11 i 14, który obsługiwany był jednak przez konkurencyjnego przewoźnika 

(PKS). NIK powyŜsze zmiany ocenia jako działania właściwe, jednak zrealizowane w 

zbyt małym zakresie. 

4. Zwiększenie dofinansowania komunikacji miejskiej z budŜetu Miasta, jakie nastąpiło 

w 2009 r., które skutkowało po stronie MPK-T wzrostem średniej ceny za wykonany 

wozokilometr o 10,6 % (z 3,76 do 4,19 zł), NIK równieŜ ocenia jako działanie o zbyt 

małym wymiarze, bowiem nie stworzyło ono dla ekonomiki Spółki stabilnej sytuacji, 

pozwalającej na systematyczne osiąganie dodatnich wyników juŜ na poziomie 

podstawowej działalności gospodarczej, w tym równieŜ na pełną akumulację naliczanej 

amortyzacji. Ww. przyrost cen okazał się wystarczającym, ale tylko w warunkach 2009 r., 

kiedy to, mimo znaczącego obniŜenia rozmiaru świadczonych usług (o 6,7 %), MPK-T 

uzyskał poraz pierwszy w całej historii Spółki dodatni wynik finansowy – zysk netto 

w wysokości 15.264 zł. W warunkach 2010 r., szczególnie w jego II półroczu, – kiedy 

nastąpił istotny wzrost cen paliw – wykazany wynik na koniec III kwartału znowu był 
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ujemny (strata netto wyniosła 201 tys. zł) i zmierzał wg prognoz Zarządu do końcowo 

rocznej straty netto w wysokości ok. 90 tys. zł. 

5. W efekcie wyŜej przedstawionych zjawisk ograniczone środki pozyskiwane z działalności 

operacyjnej (głównie ze sprzedaŜy nieruchomości) Spółki nie wystarczały na pełną 

realizację załoŜeń w zakresie znaczącego odmłodzenia taboru autobusowego, bowiem 

wśród 30 autobusów zakupionych w latach 2007 – 2010 (do końca września) aŜ 80 % 

było pojazdami uŜywanymi, których wiek w chwili ich nabycia przez MPK- wynosił od 

11 do 8 lat. Zatem konkurencyjność oferowanych przez Spółkę usług w okresie jej 

restrukturyzacji nie mogła ulec znaczącej poprawie. Na tym tle za wysoce pozytywne NIK 

uznaje podjęte przez Zarząd Spółki pod koniec 2009 r. działania zmierzające do włączenia 

projektu zakupu nowych autobusów przez MPK-T do Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, co umoŜliwi sfinansowanie zakupu 10 szt. nowych autobusów 

(2 juŜ zrealizowane w grudniu 2009 r. i 8 przewidzianych do zakupienia w 2011 r.) w 

66 % środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ocena ta jest tym bardziej 

uzasadniona, Ŝe pozyskanie przez Zarząd MPK-T zewnętrznych środków na finansowanie 

zamierzeń inwestycyjnych częściowo wypełnia − zdaniem NIK − całkowicie juŜ 

wyczerpane wewnętrzne zasoby MPK-T, jakimi dotychczas były nieruchomości 

(kaŜdorazowo przy ich zbyciu były uznawane przez Właściciela za zbędne dla Spółki). 

Ponadto nadmienić naleŜy, Ŝe zaprzestanie od 2008 r. zakupów autobusów zasilanych 

gazem ziemnym nie znajduje naleŜytego uzasadnienia w krótkoterminowych wahaniach 

cen CNG, bowiem pomija ono bezsporne przecieŜ ekologiczne zalety stosowania tego 

rodzaju paliwa oraz nie uwzględnia faktu, Ŝe zrównowaŜona dywersyfikacja taboru 

w zakresie stosowanych paliw w dłuŜszej perspektywie moŜe zapewnić większą 

stabilność kosztów ich zuŜycia. Zatem szczególnie w związku z pierwszą z wyŜej 

wymienionych przesłanek taka zmiana kierunków zamierzeń inwestycyjnych − zdaniem 

NIK − wymagałaby sformalizowanej zgody Właściciela Spółki. 

Przedstawiając Panu Prezydentowi powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba 

Kontroli wnosi o: 

1. RozwaŜenie podjęcia działań organizacyjnych i finansowych funkcjonującego w 

mieście Tarnowie systemu komunikacyjnego, celem istotnego poprawienia jego 

efektywności ekonomicznej. 

2. Uzgodnienie z Zarządem MPK-T kierunków programu inwestycyjnego, tak 

w aspekcie technicznym jak i finansowym.  
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NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków bądź 

przyczynach ich niepodjęcia. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia  

na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


