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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław (dalej: „Urząd” lub 
„UMW”). 
 
Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia (dalej: „Prezydent Wrocławia” lub „Prezydent”), 
wybrany w dniu 21 października 2018 r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika kontrolowanej jednostki pełnił 
uprzednio Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia wybrany na tę funkcję w dniu 
30 listopada 2014 r. 
 
1. Udzielanie wsparcia spółkom komunalnym. 
2. Realizacja nadzoru nad wykorzystaniem świadczeń przekazanych spółkom 

komunalnym oraz nad transakcjami gospodarczymi między nimi. 
 
Lata 2018-2020, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
(dalej: „ustawa o NIK”). 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
Katarzyna Bojakowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/167/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. 

(akta kontroli: tom I, str. 1-2 i 55-58) 

 

                                                      
1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 Gmina Wrocław (dalej: „Gmina”) udzielała spółkom, których była 
jedynym bądź większościowym udziałowcem/akcjonariuszem, wsparcia finansowego 
w postaci podwyższania i dopłat do kapitału zakładowego w ramach środków 
finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Wrocławia. Związane z tym procesy 
odbywały się z uwzględnieniem unormowań przewidzianych w ustawie z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”)3 oraz 
w uregulowaniach wewnętrznych UMW. Urząd dysponował wiedzą na temat sytuacji 
finansowej spółek komunalnych, których udziały/akcje posiadała Gmina oraz 
o sposobie wykorzystania przez te spółki przekazanego im wsparcia finansowego. 
Niemniej przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego lub udzieleniem 
dopłat spółkom komunalnym nie podejmowano działań zapewniających wykluczenie, 
bądź stwierdzenie możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej). 
Prezydent Wrocławia nie występował przy tym do Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) o uzyskanie przewidzianych 
prawem opinii dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy 
publicznej. 
Miasto Wrocław nie w pełni rzetelnie skonstruowało kryteria i określiło warunki 
przyznawania punktów dla tych kryteriów w przeprowadzonym konkursie na realizację 
zadania pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej mężczyzn w II, III i IV 
kwartale 2018 r.”, w wyniku którego jedna ze spółek komunalnych otrzymała wsparcie 
w wysokości 5000,0 tys. zł w formie dotacji celowej. W tym samym konkursie 
naruszono jednocześnie zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
potencjalnych wykonawców zadań publicznych w obszarze sportu, stawiając 
w uprzywilejowanej pozycji jeden podmiot. 
W strukturze organizacyjnej UMW wydzielono Biuro Nadzoru Właścicielskiego, które 
realizowało zadania z zakresu wykonywania praw i obowiązków z tytułu posiadanych 
przez Miasto Wrocław udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. W Urzędzie 
wprowadzono wewnętrzne regulacje normujące zasady nadzoru nad jednoosobowymi 
spółkami oraz z większościowym udziałem Gminy, w tym: w zakresie współpracy 
z radami nadzorczymi i zarządami, gromadzenia danych umożliwiających 
monitorowanie sytuacji finansowej spółek, a także pozwalających pozyskać wiedzę na 
temat wykorzystania przez spółki środków przekazanych w formie dopłat czy 
podwyższenia kapitału zakładowego. Mimo istniejących regulacji wewnętrznych, nie 
zapewniono w Urzędzie mechanizmów gwarantujących przekazywanie przez 
przedstawicieli Gminy, zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych, 
półrocznych raportów na temat działalności tych spółek. 
Urząd dysponował wiedzą w zakresie faktycznego przedmiotu działalności spółek 
z wyłącznym lub większościowym udziałem Gminy, jednakże dopuszczono do 
sytuacji, w której oprócz przedmiotu działalności, odnoszącego się do zadań 
o charakterze użyteczności publicznej, umieszczono w umowach i statucie zbadanych 
spółek dodatkowo zapisy umożliwiające prowadzenie przez nie działalności 
wykraczającej poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. 
Prezydent Wrocławia dopuścił również i akceptował uzyskiwanie przez spółki 
komunalne przychodów z działalności komercyjnej, polegającej na świadczeniu usług 
i dostaw na rzecz podmiotów innych niż Gmina. 
Powoływanie oraz odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek 
komunalnych odbywało się zgodnie z prawem. Również sposób kształtowania 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszej kontroli zastosowano opisową ocenę ogólną. 
3 Dz.U. z 2020 r. poz. 1526. 
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wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących tych spółek 
realizowany był prawidłowo. Tym niemniej uchwały w sprawie zasad wynagradzania 
członków zarządów spółek komunalnych, przyjęte przez zgromadzenia wspólników 
(walne zgromadzenia) trzech objętych analizą spółek nie zawierały w swej treści 
zasad przyznawania urządzeń i zasobów spółki członkom organu zarządzającego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Udzielanie wsparcia spółkom komunalnym 
1.1. Według stanu na dzień 30 września 2020 r. Gmina posiadała udziały lub akcje 
łącznie w 18 spółkach, w tym w 11 jednoosobowych spółkach Gminy5, o których 
mowa w art. 4 § 1 pkt 3 KSH, jak również w czterech spółkach, których Gmina była 
większościowym udziałowcem/akcjonariuszem6, oraz w trzech, w których posiadała 
mniej niż 50% udziałów7. 
Spółkom z wyłącznym lub większościowym udziałem Gminy w latach 2018-2020 
Gmina przekazywała wsparcie w postaci [1] dopłat oraz wkładów na podwyższenie 
kapitału, jak również w postaci [2] udzielania zamówień publicznych, zamówień 
in house na podstawie wskazania do realizacji8, dotacji, umorzenia należności Gminy, 
zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
W latach 2018-20209 Gmina przekazała na rzecz spółek z wyłącznym lub 
większościowym udziałem dopłaty oraz wkłady pieniężne i niepieniężne na 
podwyższenie kapitału zakładowego o łącznej wartości 408 516,6 tys. zł10 (w 2018 r.: 
97 651,6 tys. zł11, w 2019 r.: 173 254,6 tys. zł12, w 2020 r.: 137 610,4 tys. zł13). 
Do dnia 31 października 2020 r.14 Gmina przekazała spółkom komunalnym wsparcie 
(w innej postaci niż dopłaty i podwyższenie kapitału zakładowego) o łącznej wartości: 
1 307 316,9 tys. zł, w tym – w 2018 r. w kwocie: 416 667,2 tys. zł, w 2019 r. w kwocie: 
488 274,6 tys. zł, w 2020 r. w kwocie: 402 375,1 tys. zł. 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (dalej: „MPWiK S.A.”), Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne (dalej: „MPK Sp. z o.o.”), TBS Wrocław Sp. z o.o., Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., Stadion Wrocław Sp. z o.o., Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN 
Sp. z o.o. (dalej: „WCT Spartan Sp. z o.o.”), Wrocławski Park Wodny S.A. (dalej: „WPW S.A.”), ZOO Wrocław 
Sp. z o.o., Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy „PROVITA" Sp. z o.o. (dalej: „Provita Sp. z o.o.”), 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. (dalej: „WP Hala Ludowa Sp. z o.o.”). 
6 Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław" S.A. (dalej: „WKS Śląsk Wrocław S.A.”), Agencja Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (dalej: „ARAW S.A.”), Ekosystem Sp. z o.o., Wrocławski Park Technologiczny S.A. 
(dalej: „WPT S.A.”). 
7 Port Lotniczy Wrocław S.A., Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. (dalej: „Dolmed S.A.”), Data Techno 
Park Sp. z o.o. 
8 Zawierającego szczegółowe określenie zadań powierzanych poszczególnym spółkom do wykonania oraz reguł 
ich realizacji. 
9 Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 
10 W tym 390 116,6 tys. zł wartość wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółek, 18 400,0 tys. zł – 
wartość dopłat, przy czym dopłaty w łącznej wartości 17 200,0 tys. zł zwrócono Gminie. Jedna z udzielonych 
dopłat (w kwocie 1200,0 tys. zł) nie została zwrócona; termin jej zwrotu (zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 grudnia 2020 r.) wyznaczono do dnia 31 grudnia 2021 r. 
11 Wartość wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego spółek: 92 651,6 tys. zł, w tym wkłady pieniężne: 
92 444,2 tys. zł. Wartość dopłat: 5000,0 tys. zł. 
12 Wartość wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego spółek: 165 854,6 tys. zł, w tym wkłady pieniężne: 
145 051,4 tys. zł. Wartość dopłat 7400,0 tys. zł. 
13 Wartość wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego spółek: 131 610,4 tys. zł. Wartość dopłat: 
6000,0 tys. zł. 
14 Zgodnie z pismem UMW z dnia 10 grudnia 2020 r. 
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Ponadto w 2018 r. Gmina przekazała na rzecz jednej ze spółek 19 999,8 tys. zł 
tytułem wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego15, które miało być 
poprzedzone jego obniżeniem16 o tę samą kwotę17. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - 
Fabrycznej18 oddalił wniosek Spółki MPK Sp. z o.o. o dokonanie zmian wpisu 
w rejestrze w powyższym zakresie, z uwagi na nieprawidłowości związane 
z obniżeniem kapitału19. Zgodnie z art. 262 § 4 KSH podwyższenie kapitału następuje 
z chwilą wpisania do rejestru. Ponieważ wpis ww. kwoty nie nastąpił, spółka dokonała 
zwrotu kwoty 19 999,8 tys. zł na konto Gminy20. 
W 2019 r. Gmina nabyła akcje Spółki WKS Śląsk Wrocław S.A. o wartości 
5000,0 tys. zł. 

(akta kontroli: tom I, str. 59, 223-229, 239-248, 512-599 i 610-616) 

1.2. Analiza danych ekonomiczno-finansowych czterech spółek komunalnych21 
wykazała, że wartość aktywów trwałych22 w przypadku: 
- Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: w 2019 r. wyniosła 53 792,2 tys. zł i była 

niższa o 2546,5 tys. zł (4,7%) od wartości w 2018 r. (51 245,7 tys. zł); 
- MPK Sp. z o.o.: w 2019 r. wyniosła 780 931,8 tys. zł i uległa zwiększeniu 

o 84 516,1 tys. zł (12,1%) w porównaniu do 2018 r. (696 415,7 tys. zł); 
- ARAW S.A.: w 2019 r. wyniosła 17 363,1 tys. zł i była niższa o 73,2 tys. zł (0,4%) 

od wartości w 2018 r. (17 436,3 tys. zł); 
- WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: w 2019 r. wyniosła 210 988,7 tys. zł i w porównaniu 

do 2018 r. (189 925,7 tys. zł) zwiększyła się o 21 063,0 tys. zł (o 11,1%). 
Na spadek wartości aktywów trwałych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r., 
w przypadku: [1] Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. wpłynęła między innymi sprzedaż 
czterech nieruchomości oraz wzrost nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycja 
w obiekcie Centrum Biznesu Grafit), [2] ARAW S.A. wpływ miały odpisy 
amortyzacyjne (zmniejszające wartość środków trwałych) oraz zakup wartości 
niematerialnej i prawnej w postaci aplikacji „Nasz Wrocław”. 
Wzrost wartości aktywów trwałych w 2019 r., w relacji do 2018 r., spowodowany był 
głównie: [1] w przypadku MPK Sp. z o.o. realizacją zadań inwestycyjnych związanych 
z zakupem taboru tramwajowego i autobusowego, [2] w odniesieniu do WP Hala 
Ludowa Sp. z o.o. - wniesieniem przez Gminę aportu w postaci nieruchomości 
gruntowych oraz realizacją zadań inwestycyjnych w obiektach tej Spółki23. 
W badanym okresie żadna z wymienionych spółek nie nabyła udziałów lub akcji 
w innych podmiotach24. 
W wyniku analizy danych zawartych w bilansach czterech spółek25 stwierdzono, że 
stan ich zobowiązań26 przedstawiał się następująco: 
  zobowiązania Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o.: zmniejszyły się w 2019 r. 
w stosunku do 2018 r. o 6948,3 tys. zł (w tym zobowiązania krótkoterminowe 
o 4249,7 tys. zł, a zobowiązania długoterminowe o 2698,6 tys. zł), przy czym 

                                                      
15 Uchwała nr 16/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
16 Uchwała nr 15/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o. w sprawie 
obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat za rok obrotowy 2017. 
17 Zgodnie z art. 263 § 1 oraz art. 264 § 2 KSH, w wyniku czego wysokość kapitału nie uległa zmianie. 
18 Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
19 Postanowienie Sądu z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. 39285/18/460. 
20 Przelew dnia 12 kwietnia 2019 r. 
21 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
22 Według stanu na dzień 31 grudnia. 
23 Wzrost wartości środków trwałych w budowie o 12 496,7 tys. zł (wg stanu na 31 grudnia 2019 r.). Realizacja 
m.in. zadania pn. „II etap remontu Hali Stulecia; rewitalizacja terenów przyległych do kompleksu Hali Stulecia”. 
24 W bilansie ARAW S.A. wykazana została wartość posiadanych udziałów/ akcji w pozostałych jednostkach 
w kwocie 4562,70 zł, których nabycie miało miejsce w 2008 r. 
25 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
26 Na dzień 31 grudnia. 
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zobowiązania na koniec 2018 r. wynosiły 26 327,1 tys. zł27, na koniec 2019 r. wynosiły 
19 378,8 tys. zł28, a na koniec 2020 r.29 wynosiły 22 193,0 tys. zł30; 
  zobowiązania MPK Sp. z o.o. wzrosły w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego 
o 89 283,3 tys. zł (w tym zobowiązania krótkoterminowe o 64 143,3 tys. zł, 
a zobowiązania długoterminowe o 25 140,0 tys. zł), przy czym na koniec 2018 r. 
zobowiązania wynosiły 317 242,2 tys. zł31, na koniec 2019 r. wynosiły 
227 958,9 tys. zł32, a na koniec 2020 r.33 wynosiły 256 593,0 tys. zł34; 
  zobowiązania WP Hala Ludowa Sp. z o.o. wzrosły w 2019 r. w relacji do 2018 r. 
o 16 112,9 tys. zł (w tym zobowiązania krótkoterminowe o 1642,1 tys. zł, 
długoterminowe o 14 470,8 tys. zł), przy czym na koniec 2018 r. zobowiązania 
wyniosły 5046,3 tys. zł35, na koniec 2019 r. 21 159,2 tys. zł36, a na koniec 2020 r.37 
18 517,0 tys. zł38; 
  w ARAW S.A. występowały wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe, które wzrosły 
w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. o 191,3 tys. zł, przy czym na koniec 2018 r. 
wyniosły 609,5 tys. zł, na koniec 2019 r. wyniosły 800,8 tys. zł, a na koniec 2020 r.39 
ponownie wzrosły i wyniosły 1588,0 tys. zł. 
Wyniki finansowe spółek kształtowały się następująco40: 
  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: w 2018 r. strata (netto) wyniosła 1415,2 tys. zł, 
w 2019 r. osiągnięto zysk (netto) w kwocie 2068,2 tys. zł, który w 2020 r. obniżył się 
do 1421,0 tys. zł; 
  MPK Sp. z o.o.: w każdym z lat objętych kontrolą odnotowano stratę (netto) 
w wysokości odpowiednio 51 121,6 tys. zł, 8890,3 tys. zł i 18 991,0 tys. zł; 
  ARAW S.A.: w każdym z lat objętych kontrolą odnotowano stratę (netto) 
w wysokości odpowiednio 2219,8 tys. zł, 2496,7 tys. zł i 937,0 tys. zł; 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: w każdym z lat objętych kontrolą odnotowano stratę 
(netto) w wysokości odpowiednio 7321,1 tys. zł, 10 194,5 tys. zł i 13 635,0 tys. zł. 
Na ujemne wyniki finansowe spółek wpływ miały różne czynniki. W przypadku 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w 2018 r. nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń, 
wynikający z zawartych uprzednio porozumień ze związkiem zawodowym w sprawie 
podwyżek dla pracowników oraz niezmieniony poziom rocznej opłaty za czynności 
zarządzania zasobem komunalnych uzyskiwanej od Gminy. Na wynik finansowy MPK 
Sp. z o.o. negatywny wpływ miały między innymi koszty obsługi długu (odsetki) oraz 
koszty operacyjne, w tym z tytułu szkód powypadkowych jak i wzrost kosztów 
wynagrodzeń, wynikający z podpisanych ze związkami zawodowymi porozumień 
w sprawie wzrostu i regulacji wynagrodzeń. Na wynik finansowy ARAW S.A. wpływ 
miały wysokie koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od nich) oraz usług obcych. 
Odnośnie WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ujemny wynik finansowy 2019 r. wynikał 
między innymi ze spadku przychodów o 39,4% w porównaniu z wcześniejszym 
okresem, spowodowany wyłączeniem z działalności obiektu Hali Stulecia z powodu 

                                                      
27 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 9874,3 tys. zł, długoterminowe: 16 452,8 tys. zł. 
28 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 5 624,6 tys. zł, długoterminowe: 13 754,2 tys. zł. 
29 Według wstępnych danych opracowanych na dzień 15 lutego 2021 r. 
30 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 5 755,0 tys. zł, długoterminowe: 16 438,0 tys. zł. 
31 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 110 402,2 tys. zł, długoterminowe: 206 840,0 tys. zł. 
32 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 46 258,9 tys. zł, długoterminowe: 181 700,0 tys. zł. 
33 Według wstępnych danych opracowanych na dzień 15 lutego 2021 r. 
34 W tym zobowiązania krótkoterminowe: 91 043,0 tys. zł, długoterminowe: 165 550,0 tys. zł. 
35 W tym: zobowiązania krótkoterminowe 2 620,2 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 2 426,1 tys. zł. 
36 W tym: zobowiązania krótkoterminowe 4 262,3 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 16 896,9 tys. zł. 
37 Według wstępnych danych opracowanych na dzień 15 lutego 2021 r.  
38 W tym: zobowiązania krótkoterminowe 2 413,0 tys. zł, zobowiązania długoterminowe 16 104,0 tys. zł. 
39 Według wstępnych danych na dzień 15 lutego 2020 r. 
40 Według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, przy czym dla 2020 r. w oparciu o dane wstępne opracowane 
na dzień 15 lutego 2021 r. 
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przeprowadzanych w nim prac remontowych, a także wysokie koszty amortyzacji, 
wynagrodzeń i usług obcych41. 
Wartości wskaźników ekonomicznych (stan na koniec roku) przedstawiały się 
następująco42: 
1) wskaźnik kosztochłonności przychodów43 dla: 
  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – spadł z 1,04 w 2018 r. do 0,91 w 2020 r. 

(w 2019 r. wynosił 1,05); 
  MPK Sp. z o.o. – spadł z 1,21 w 2018 r. do 1,08 w 2020 r. (w 2019 r. wynosił 

1,06); 
  ARAW S.A. – spadł z 1,78 w 2018 r. do 1,25 w 2020 r. (w 2019 r. wynosił 1,57); 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o. – wzrósł z 1,52 w 2018 r. do 4,54 w 2020 r. (w 2019 r. 

wynosił 2,20); 
2) wskaźnik kosztochłonności majątku44 dla: 
  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – wzrósł z 0,36 w 2018 r. do 0,38 w 2020 r., 

przy 0,41 w 2019 r.; 
  MPK Sp. z o.o. – wzrósł z 0,55 w 2018 r. i 2019 r. do 0,66 w 2020 r.; 
  ARAW S.A. – wzrósł z 0,47 w 2018 r. do 0,67 w 2020 r., przy 0,53 w 2019 r.; 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o. – obniżył się z 0,12 w 2018 r. do 0,09 w 2020 r., przy 

0,10 w 2019 r.; 
3) wskaźnik ogólnej oceny finansowej45 kształtował się za 2018 r., 2019 r. i 2020 r. 

dla analizowanych spółek na poziomie odpowiednio: 
  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 0,06; 0,25 i 0,12; 
  MPK Sp. z o.o.: 0,02, 0,05 i 0,05; 
  ARAW S.A.: 1,83, 1,43 i 1,88; 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: 0,01, 0,03 i 0,02; 

4) wskaźnik bieżącej płynności finansowej46 kształtował się za 2018 r., 2019 r. 
i 2020 r. dla analizowanych spółek na poziomie odpowiednio: 

  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 0,30; 1,20 i 0,71; 
  MPK Sp. z o.o.: 1,44, 1,69 i 1,52; 
  ARAW S.A.: 3,40, 2,04 i 3,20;  
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: 0,53, 1,29 i 1,19; 

5) wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej47 kształtował się w 2018 r., 2019 r. 
i 2020 r. dla analizowanych spółek na poziomie odpowiednio: 

  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 0,24, 1,13 i 0,65; 
  MPK Sp. z o.o.: 1,23, 1,59 i 1,38; 
  ARAW S.A.: 3,40, 2,04 i 3,20; 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: 0,51, 1,28 i 0,96; 

6) wskaźnik finansowego pokrycia aktywów48 kształtował się w 2018 r., 2019 r. 
i 2020 r. dla poszczególnych spółek w wysokości odpowiednio: 

  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 52,21%; 65,40% i 63,24%; 
  MPK Sp. z o.o.: 17,74%; 17,21% i 21,09%; 
  ARAW S.A.: 93,92%; 93,82% i 86,50%;  
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: 48,60%; 51,52% i 52,90%; 

                                                      
41 Stanowiące od 73% do 75% kosztów działalności operacyjnej w roku. 
42 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych Spółek: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., 
ARAW S.A., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. za 2018 r. i 2019 r., oraz w oparciu o wstępne dane finansowe za 2020 r. 
według stanu z dnia 15 lutego 2020 r. 
43 Koszty działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży produktów. 
44 Koszty działalności operacyjnej/aktywa trwałe. 
45 Kapitał własny/kapitał obcy: aktywa trwałe/aktywa obrotowe. 
46 Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe. Optymalna wartość wskaźnika w granicach 1,8 – 2,0. 
47 Aktywa obrotowe – zapasy/zobowiązania krótkoterminowe. Optymalna wartość wskaźnika w granicach 1,0 – 
1,2. 
48 Kapitał własny x 100/aktywa ogółem. 
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7) rentowność netto sprzedaży49 kształtowała się w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. dla 
analizowanych spółek w wysokości odpowiednio: 

  Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: -7,64%, 10,29% i 5,92%; 
  MPK Sp. z o.o.: -16,04%, -2,17% i -4,01%; 
  ARAW S.A.: -48,01%, -42,22% i -10,03%; 
  WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: -47,86%, -109,92% i -321,20%; 

8) wskaźnik produktywności majątku50 kształtował się odpowiednio za 2018 r., 
2019 r. i 2020 r. dla: 

 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 36,05%, 45,67% i 41,49%; 
 MPK Sp. z o.o.: 47,34%, 50,33% i 53,45%; 
 ARAW S.A.: 31,91%, 35,99% i 51,77%; 
 WP Hala Ludowa Sp. z o.o.: 8,70%, 5,33% i 2,85%. 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego (dalej: „Biuro” lub „BNW”), zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Wrocławia z dnia 29 stycznia 2016 r.51 (dalej: „zarządzenie nr 3428/16”), 
monitorowało sytuację ekonomiczno-finansową spółek w oparciu o roczne 
sprawozdania finansowe. Biuro gromadziło również roczne sprawozdania zarządów 
z działalności spółek i sprawozdania rad nadzorczych. Badanie sytuacji spółek było 
dokumentowane przez pracowników BNW. 
BNW informacje odnośnie złożenia przez spółki rocznego sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z działalności, opinii biegłego rewidenta/ sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego oraz złożenia uchwały o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, pozyskiwało z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”), korzystając ze strony internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości52. 

(akta kontroli: tom I, str. 62-63; tom II, str. 29 i 203-205; tom IV, str. 348-399) 

1.3. Gmina wprowadziła wewnętrzne procedury udzielania spółkom komunalnym 
finansowego zasilania i wspierania zgodnie z zarządzeniem nr 4715/08 Prezydenta 
Wrocławia z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu wnoszenia na pokrycie 
kapitału zakładowego spółek prawa handlowego z udziałem Gminy wkładów 
pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat (dalej: „zarządzenie nr 4715/08”). 
Zarządzenie było dwukrotnie zmieniane53. W regulacjach zawarto ogólne zasady 
wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz dopłat, jak również 
szczegółowe zasady postępowania w przypadku wnoszenia do spółek wkładów 
niepieniężnych: w postaci prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych 
praw do nieruchomości, w postaci prawa własności rzeczy ruchomych oraz w postaci 
wierzytelności. Zarządzenie regulowało ponadto szczegółowe zasady postępowania 
przy tworzeniu nowych spółek oraz pokrywaniu ich kapitału zakładowego wkładami 
pieniężnymi i niepieniężnymi. Wprowadzone zmiany do zarządzenia nr 4715/08 
z dniem 1 stycznia 2019 r. narzuciły obowiązek pisemnego udokumentowania przez 
zarządy spółek wydatków środków uzyskanych w ramach wnoszonych wkładów 
pieniężnych i rozliczenia ich na ustalonym wzorze. Ponadto od dnia 9 września 
2019 r.54 wprowadzono do stosowania wzory dokumentów dotyczących wniosków 
spółek do budżetu w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego lub 

                                                      
49 Zysk (strata) netto x 100/przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi. 
50 Przychody ogółem x 100/ średni stan aktywów ogółem (tj. stan na koniec poprzedniego roku + stan na koniec 
bieżącego roku/2). 
51 Nr 3428/16 w sprawie zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego 
z udziałem Gminy. 
52 https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df. 
53 Zarządzeniem nr 10637/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2014 r. (zarządzenie porządkowało 
nazewnictwo komórek organizacyjnych UMW) oraz nr 1677/19 z dnia 9 września 2019 r. (zarządzenie 
precyzowało niektóre definicje oraz zasady wnioskowania, procedowania, weryfikowania wniosków o wniesienie 
wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz dokumentowania i rozliczania wydatków z tych wkładów; określono 
w nim również wzory stosowanych druków). 
54 Zarządzenie nr 1677/19 Prezydenta Wrocławia. 
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dopłat, analizy tych wniosków i weryfikacji ich kompletności. W zarządzeniu 
nr 4715/08 zawarto zastrzeżenie, że BNW, po podjęciu pozytywnej decyzji przez 
Prezydenta lub Kolegium Prezydenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
danej spółki, zobowiązane było do przygotowania m.in. projektu uchwały 
zgromadzenia wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
(w przypadku spółek jednoosobowych) oraz innych dokumentów wymaganych 
przepisami prawa, w szczególności KSH, niezbędnych dla skutecznego 
podwyższenia kapitału zakładowego. 
Procedury regulujące proces zasilania i wspierania finansowego spółek komunalnych, 
z udziałem Gminy nie były przedmiotem audytów ani kontroli wewnętrznej. 
W przypadku pięciu spółek55, działających w formule in house56 stosowane były 
zarządzenia Prezydenta w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych tym spółkom57. 

(akta kontroli: tom I, str. 59-60 i 379 -394) 

1.4. W UMW nie opracowywano odrębnych rocznych bądź wieloletnich planów 
udzielania spółkom komunalnym wsparcia finansowego, a środki na ten cel były 
ujmowane w budżecie Miasta Wrocławia (dalej: „Miasta”). Podstawą uwzględnienia 
w budżecie środków na wsparcie spółek był projekt planu finansowo-rzeczowego 
BNW na dany rok budżetowy, przekazywany do Wydziału Finansowego UMW 
i uwzględniający między innymi składane przez zarządy poszczególnych spółek 
wnioski o zamieszczenie w projekcie planu kwoty podwyższenia kapitału58. 

(akta kontroli: tom I, str. 63; tom VI, str. 204-494) 

1.5. Kwoty środków przeznaczonych w budżecie Miasta na 2018 r., 2019 r. oraz 
2020 r. na zasilenie finansowe spółek komunalnych w formie podwyższenia kapitału 
zakładowego i udzielenia dopłat zostały zabezpieczone w tych budżetach i znalazły 
odzwierciedlenie w uchwałach budżetowych. 
Wydatki zaplanowane w uchwałach budżetowych na zakup i objęcie akcji oraz 
wniesienie wkładów do spółek zrealizowano niemal w 100%, tj. na 2018 r. 
zaplanowano 92 444,8 tys. zł natomiast wydatkowano 92 444,2 tys. zł na ten cel; 
na 2019 r. – zaplanowano 145 051,7 tys. zł, wydatkowano 145 051,4 tys. zł, na 
2020 r. zaplanowano 129 851,4 tys. zł natomiast wydatkowano 126 417,6 tys. zł 
(97,4% planu). Dopłaty dla Spółek zaplanowane na 2019 r. w kwocie 7400,0 tys. zł 
zostały wykonane w 100%. Natomiast w 2018 r. zrealizowano 5000,0 tys. zł dopłat59 
w stosunku do 22 000,0 tys. zł zaplanowanych, w roku 2020 r. zaplanowano dopłaty 
w kwocie 18 500,0 tys. zł a dokonano ich w wartości 6000,0 tys. zł60. 
W Wieloletnich Prognozach Finansowych Miasta (dalej: „WPF”), przyjętych na lata 
2018-204361, następnie na lata 2019-204362 oraz na lata 2020-204463, ujmowana była 

                                                      
55 MPK Sp. z o.o., Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., Ekosystem Sp. z o.o., 
ARAW S.A. 
56 Tj. zlecania przez Gminę wykonania zadań zależnym od siebie spółkom. 
57 Zarządzenie nr 2346/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania 
z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce MPK Sp. z o.o., zarządzenie 
nr 2387/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., 
zarządzenie nr 2888/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania 
z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., 
zarządzenie nr 6319/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania 
z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim Ekosystem Sp. z o.o., zarządzenie 
nr 10441/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonywania ARAW S.A. 
58 Zgodnie z § 3 zarządzenia 4715/08 wnioski składane przez spółki musiały zawierać szczegółowe uzasadnienie 
i były analizowane przez BNW w oparciu o aktualną sytuację ekonomiczno-finansową spółek oraz realizowane 
zadania. 
59 Co stanowiło 22,7% planowanej kwoty. 
60 Co stanowiło 32,4% planowanej kwoty. 
61 Uchwała nr XLIX/1170/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 r., ze zm. 
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wartość wydatków majątkowych, które zgodnie z Objaśnieniami wartości przyjętych 
w wieloletniej prognozie finansowej Miasta64, zawierały również środki na ewentualne 
objęcie przez Miasto Wrocław udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym 
miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki inwestycjami. W WPF 
wskazano m.in. przedziały kwotowe maksymalnej wartości dokapitalizowania 
określonych spółek w związku z inwestycjami, wyszczególniono środki dla MPK 
Sp. z o.o. w związku z realizacją przedsięwzięć ujętych w dwóch pozycjach wykazu 
stanowiącego załącznik nr 2 do WPF65, ponadto zabezpieczono środki na 
dokapitalizowanie dla Stadion Wrocław Sp. z o.o. (bez wyszczególniania wartości). 
Wydatki majątkowe (łącznie), zgodnie z WPF zaplanowano w kwotach: 
899 020,5 tys. zł na 2018 r., 765 428,6 tys. zł na 2019 r., 831 077,5 tys. zł na 2020 r. 

(akta kontroli: tom I, str. 63 i 332-378; tom II, str. 199-200; tom VI, str. 187-494) 

1.6. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym UMW66, zadaniem Wydziału 
Zarządzania Należnościami w Departamencie Finansów Publicznych było wspieranie 
prac komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie udzielania pomocy publicznej 
przedsiębiorcom (w tym wydawanie opinii wewnętrznych na wniosek komórek 
organizacyjnych w zakresie zgodności z przepisami o pomocy publicznej 
planowanego do udzielenia wsparcia, sprawdzanie występowania przesłanek pomocy 
publicznej w sprawach prowadzonych przez komórki merytoryczne, w których pojawiły 
się wątpliwości co do stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej). 
Wskazane działania Wydziału Zarządzania Należnościami miały charakter 
wspomagający komórki udzielające wsparcia. W przypadku udzielania świadczeń, 
wsparcia spółkom, komórka merytoryczna udzielająca takiego wsparcia miała 
dokonywać weryfikacji pod kątem możliwości wystąpienia pomocy publicznej 
(samodzielnie lub przy pomocy Wydziału Zarządzania Należnościami). W latach 
2018-2020 do Wydziału Zarządzania Należnościami UMW nie wpłynęły wnioski 
o wydanie opinii w przedmiocie możliwości występowania pomocy publicznej 
w sprawie dotyczącej dopłaty lub wkładów pieniężnych i niepieniężnych na pokrycie 
kapitału spółek z udziałem Gminy. 
Z ramienia Urzędu nie występowano na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dalej: „ustawa 
o pomocy publicznej”)67 do Prezesa UOKiK o opinię w kwestii tego, czy w związku 
z planowanym przedsięwzięciem może dojść do udzielenia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej68 (dalej: 
„TFUE”). 

(akta kontroli: tom I, str. 293-330; tom II, str. 30, 35-36, 70-166, 201-202 i 218-220) 

1.7. Podwyższenie kapitału zakładowego spółek69 odbyło się na podstawie 
prawidłowo zastosowanych przepisów KSH oraz z uwzględnieniem regulacji 
wewnętrznych określonych w zarządzeniu nr 4715/08 oraz w Uchwale Rady Miejskiej 
Wrocławia (dalej „RM” lub „RM Wrocławia”) nr XLIX/697/98 w sprawie zasad 

                                                                                                                                       
62 Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 grudnia 2018 r., ze zm. 
63 Uchwała nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r., ze zm. 
64 Stanowiącymi załącznik nr 3 do uchwał w sprawie przyjęcia WPF. 
65 „Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu" oraz „Modernizacja taboru 
autobusowego transportu publicznego we Wrocławiu”. 
66 Wprowadzony zarządzeniami Prezydenta Wrocławia w sprawie Regulaminu organizacyjnego UMW: nr 835/15 
z dnia 1 kwietnia 2015 r. (ze zm.), nr 9418/18 z dnia 28 marca 2018 r. (ze zm.), nr 150/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
(ze zm.), nr 3858/20 z dnia 30 września 2020 r. (ze zm.). 
67 Dz.U. z 2020 r. poz. 708. 
68 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, ze zm. 
69 Badaniem objęto trzy spółki, którym w latach 201-2020 udzielono wsparcia w postaci podwyższenia kapitału 
o najwyższych wartościach, tj. MPK Sp. z o.o. – łącznie 142 998,8 tys. zł, Stadion Wrocław Sp. z o.o. – 
126 978,0 tys. zł., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. – 47 282,0 tys. zł, w tym wkład niepieniężny o wartości 
16 621,32 tys. zł w postaci trzech działek gruntowych. 
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gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy70. W umowach 
spółek określono kwoty i terminy podwyższania kapitału zakładowego, które nie 
stanowiły zmiany umowy tych spółek. Udzielone wsparcie mieściło się w wartościach 
ustalonych w umowach i nie wymagało ich zmian71. Wnioski spółek o podwyższenie 
kapitału zakładowego, składane zgodnie ze wzorem określonym w zarządzeniu 
nr 4715/08, obejmowały kwoty uprzednio zaplanowane72. Cele, na jakie dokonywano 
podwyższenia kapitału spółek, były zgodne z przedmiotem ich działalności. 
Podjęcie przez zgromadzenie wspólników spółki uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego było poprzedzone, wykonaną przez BNW, weryfikacją kompletności 
i analizą zasadności wniosku zarządu danej spółki wyrażoną w uchwale73, w trybie 
zarządzenia nr 4715/08. W przypadku wniesienia aportu w postaci działek 
gruntowych, umowa przeniesienia praw własności na spółkę była zawierana w formie 
aktu notarialnego74. 
Podwyższony kapitał został zgłoszony do sądu rejestrowego i wpisany do KRS75, 
zgodnie z art. 262 § 1 i § 3 KSH. 
(akta kontroli: tom I, str. 379-394; tom II, str. 201-202; tom III, str. 1-487; tom VI, str. 148-168 i 649-652) 

1.8. Dwóm spółkom76 udzielono wsparcia w postaci dopłat, których wartość 
w przypadku jednej spółki wyniosła 1200,00 tys. zł77 oraz w przypadku drugiej 
17 200,00 tys. zł78. 
Umowy spółek zawierały zapisy o możliwości wnoszenia dopłat przez wspólnika do 
wysokości 100% wartości posiadanych udziałów, w kwotach i terminach określonych 
uchwałą zgromadzenia wspólników oraz o możliwości zwrotu dopłat wspólnikom. 
Wartość dopłat nie przekroczyła wskazanych w umowach limitów. 
Dopłaty został udzielone spółkom z uwzględnieniem przepisów wynikających 
z art. 177-179 i art. 228 KSH oraz regulacji wewnętrznych wprowadzonych 
zarządzeniem nr 4715/0879. 
Dopłaty wnoszone były do spółek po podjęciu uchwał w sprawie wniesienia dopłaty 
przez zgromadzenie wspólników oraz po wydaniu przez Prezydenta zarządzenia 
w sprawie wniesienia dopłaty. Podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników 
poprzedzone było weryfikacją kompletności i analizą zasadności wniosku Zarządu 
danej spółki wyrażonego w uchwale80, w trybie zarządzenia nr 4715/08. Terminy 
zwrotów dopłat wyznaczone zostały uchwałami zgromadzenia wspólników. Cele, na 
jakie udzielono dopłat, były zgodne z przedmiotem działalności spółek. 

(akta kontroli: tom I, str. 379-394 i 672-675; tom IV, str. 1-217; tom VI, str. 169-186) 

1.9. Badaniem objęto udzielenie wsparcia finansowego trzem spółkom, w postaci 
świadczeń innych niż dopłaty i podwyższenie kapitału zakładowego, tj.: [1] Dotacja 
w kwocie 5000,0 tys. zł81; [2] płatności w 2020 r. w kwocie łącznej 343 458,00 tys. zł82 

                                                      
70 Z dnia 27 lutego 2020 r. ze zmianami (tj. zgodnie z Obwieszczeniem Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
20 listopada 2020 r.). 
71 Stosownie do art. 257 § 3 KSH. 
72 Wystąpiły dwa wnioski dotyczące dwóch spółek, co do których Gmina ograniczyła wartość podwyższenia 
kapitału do kwot przewidzianych w budżecie. 
73 Podjętą przez zarząd spółki uchwałę przedkładano wraz z pozytywną opinią rady nadzorczej danej spółki.  
74 Art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „KC”); Dz.U. z 2020 r. poz. 1740. 
75 Na koniec 2020 r., za wyjątkiem podwyższenia kapitału w spółce WP Hala Ludowa Sp. z o.o. o kwotę 
285,0 tys. zł które miało miejsce 23 grudnia 2020 r., przy czym nie upłynął termin do zarejestrowania tego 
podwyższenia zgodnie z art. 256 § 3 w związku z art. 169 KSH. 
76 WP Hala Ludowa Sp. z o.o. i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
77 Dopłata podlegająca zwrotowi, planowany termin zwrotu: 31 grudnia 2021 r. 
78 W tym dopłaty w kwocie 17 200,00 tys. zł zostały zwrócone Gminie (na dzień 31 grudnia 2020 r.). 
79 W szczególności Rozdział 2 Szczegółowe zasady wnoszenia do Spółek wkładów pieniężnych i Wkładów 
niepieniężnych oraz Dopłat. 
80 Uchwały podjęte przez zarządy spółek przedkładano wraz z pozytywnymi opiniami wyrażonymi przez radę 
nadzorczą danej spółki. 
81 Udzielona spółce WKS Śląsk Wrocław S.A. zgodnie z umową z dnia 25 kwietnia 2018 r. nr BSR/US/18/2018. 
82 Do dnia 31 października 2020 r. 
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w oparciu o umowę o wieloletnie wykonywanie zadań powierzonych Spółce przez 
Miasto Wrocław na podstawie aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością i aktów wykonawczych83; [3] płatności tytułem powierzenia spółce 
do realizacji w 2020 r. czynności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, stanowiącymi zasób komunalny Miasta84 w kwocie 
17 361,9 tys. zł85. 
Dotacja została udzielona z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Rady 
Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Wrocław86 oraz norm określonych w Regulaminie konkursu 
nr BSR/18/201887, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny terminowo złożonej 
oferty. Regulamin konkursu nr BSR/18/2018 oraz treść ogłoszenia o tym konkursie, 
w części odnoszącej się do oceny merytorycznej ofert zostały opracowane nie w pełni 
rzetelnie z uwagi na fakt, że ogłoszonym kryteriom przyporządkowano jedynie skalę 
możliwych do przyznania punktów, natomiast nie określono szczegółowych zasad 
przyznawania danej liczby punktów. Przyznanie dotacji dla WKS Śląsk Wrocław S.A. 
było poprzedzone weryfikacją, czy planowane wsparcie nie stanowi pomocy 
publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, przy czym weryfikacja ta miała miejsce 
w 2013 r., tj. cztery i pół roku przed udzieleniem ww. dotacji. 
Wypłaty środków na rzecz spółki MPK Sp. z o.o.88 z tytułu realizowanych zadań 
dokonano na podstawie obowiązującej między Gminą a tą spółką umowy z dnia 
26 marca 2020 r.89, zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Prezydenta 
z dnia 27 grudnia 2010 r.90 oraz w oparciu dokumenty pn. Wskazania do realizacji 
(wraz z aneksami). Podstawą wypłaconych świadczeń na rzecz Wrocławskie 
Mieszkania Sp. z o.o.91 było Wskazanie do realizacji z dnia 2 stycznia 2020 r. (wraz 
z aneksami) z uwzględnieniem zasad określonych w zarządzeniu Prezydenta z dnia 
21 grudnia 2012 r.92. 

                                                      
83 Umowa nr 84/NZ/10 z 26 marca 2010 r. (ze zm.) zawarta z MPK Sp. z o.o. oraz Wskazanie do Realizacji 
nr 1/2020/P z dnia 30 grudnia 2019 r. dotyczące realizacji Zadania Przewozowego, nr 1/2020/K z 30 grudnia 
2019 r. dotyczące realizacji Zadania w Zakresie Kontroli, nr 1/2020/S z 30 grudnia 2019 r. dotyczące realizacji 
Zadania w Zakresie Przewozów Specjalnych. 
84 Zgodnie z dokumentem Wskazanie do realizacji nr 1/2020/BNK z dnia 2 stycznia 2020 r. (ze zm.) powierzenie 
czynności spółce Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
85 Wartość na podstawie faktur VAT wystawionych w okresie od stycznia do końca października 2020 r. 
86 Uchwała nr LXII/1586/14 z dnia 4 września 2014 r. 
87 Ogłoszenie z dniem 26 marca 2018 r. konkursu nr BSR/18/2018 na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział 
w rozgrywkach w piłce nożnej mężczyzn w II, III i IV kwartale 2018 r.” wraz z Regulaminem – udostępnione na 
stronie internetowej: https://bip.um.wroc.pl/oferta-ngo/32275/26-03-2018-r-bsr-18-2018 (dostęp 4 stycznia 2020 r.). 
88 Na podstawie analizy wybranych dokumentów, tj. pięciu faktur VAT wystawionych przez MPK Sp. z o.o.: 
nr FB1020/00001 z dnia 1 października 2020 r. na kwotę brutto 3841,2 tys. zł, nr FB1020/00002 z dnia 
1 października 2020 r. na kwotę brutto 3841,2 tys. zł, nr FB1020/00004 z dnia 6 października 2020 r. na kwotę 
8,5 tys. zł, nr FB1020/00005 z 6 października 2020 r. na kwotę 328,4 tys. zł, nr FB1020/00013 z dnia 
6 października 2020 r. na kwotę brutto 9,4 tys. zł. 
89 Okres obowiązywania uzależniony był od rodzaju usług - w zakresie usług tramwajowych umowa została 
zawarta na okres 22 lat i 6 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia a w zakresie usług autobusowych - na okres 15 lat 
licząc od dnia zawarcia. 
90 Nr 2346/07 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem 
założycielskim Spółce MPK Sp. z o.o. (ze zmianami), zarządzenia udostępnione na stronie 
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=2346/07 (dostęp dnia 11 stycznia 2021 r). 
91 Na podstawie analizy wybranych dokumentów, tj. dziesięciu faktur VAT wystawionych przez Wrocławskie 
Mieszkania Sp. z o.o.: nr Z/2020/01/105 z 31 stycznia 2020 r. o wartości brutto 1497,8 tys. zł, nr Z/2020/02/108 
z 28 lutego 2020 r. o wartości brutto 1497,8 tys. zł, nr Z/2020/03/108 z 27 marca 2020 r. o wartości brutto 
1755,3 tys. zł, nr Z/2020/04/124  z 29 kwietnia 2020 r. o wartości brutto 1781,6 tys. zł, nr Z/2020/05/124 
z 29 maja 2020 r. o wartości brutto 1781,6 tys. zł, nr Z/2020/06/121 z 29 czerwca 2020 r. o wartości 
brutto 1781,6 tys. zł, nr Z/2020/07/122 z 30 lipca 2020 r. o wartości brutto 1781,6 tys. zł, nr Z/2020/08/121 
z 28 sierpnia 2020 r. o wartości brutto 1781,6 tys. zł, nr Z/2020/09/121 z 30 września 2020 r. o wartości brutto 
1781,6 tys. zł, nr Z/2020/10/121 z 29 października 2020 r. o wartości brutto 1921,6 tys. zł. 
92 Nr 6355/12 zmieniające zarządzenie nr 2387/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie 
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych aktem założycielskim do wykonywania Wrocławskie 
Mieszkania Sp. z o.o., udostępnione na stronie http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=6355/12 (dostęp 
dnia 11 stycznia 2021 r.). 
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Cele, na jakie zostały udzielone spółkom środki, były zgodne z przedmiotami 
działalności określonymi w ich aktach założycielskich. Środki finansowe z tytułu 
udzielonych spółkom świadczeń zostały przekazane w umownych terminach: dla 
dotacji – w terminie wynikającym z zawartej umowy, natomiast w przypadku realizacji 
powierzonych dwóm spółkom zadań na podstawie dokumentów Wskazanie do 
realizacji – płatności dokonywane były zgodnie z wystawionymi fakturami VAT 
z uwzględnieniem zapisów uregulowań wewnętrznych UMW odnoszących się do 
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania93. 

(akta kontroli: tom IV, str. 218-347; tom V, str. 1-617) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1) Prezydent Wrocławia, przed podejmowaniem – w latach 2018-2020 – uchwał 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółek komunalnych lub w sprawie 
wniesienia dopłat (łączna wartość tych przysporzeń wyniosła 408 516,6 tys. zł94),nie 
dokonał przed udzieleniem wsparcia należytych aktów staranności, dotyczących 
zweryfikowania założeń takiego wsparcia, jak również rozwiązań przyjętych 
w związku z ich planowaną realizacją, pod kątem wykluczenia bądź stwierdzenia 
możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 TFUE. Prezydent Wrocławia również nie występował do Prezesa 
UOKiK o uzyskanie opinii dotyczących zgodności przyznawanej pomocy z przepisami 
o pomocy publicznej. Obowiązek takich działań wynikał z art. 12 ust. 1 ustawy 
o pomocy publicznej, zgodnie z którym projekty programów pomocowych, w tym 
przewidujących udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy 
indywidualnej, a także pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają 
uzyskania opinii Prezesa UOKiK. 
Weryfikacji pod kątem możliwości wystąpienia pomocy publicznej, o której mowa 
w art. 107 ust. 1 TFUE w przypadku wnoszenia dopłat czy podwyższania kapitału 
zakładowego spółek z udziałem Gminy, nie dokonywano również w ramach Wydziału 
Zarządzania Należnościami ani BNW UMW. 
Ponadto przed udzieleniem dotacji WKS Śląsk Wrocław S.A., w ramach konkursu 
nr BSR/18/201895, wykonano analizę pod kątem występowania pomocy publicznej na 
rzecz tej Spółki, przy czym weryfikacja ta została dokonana z datą 29 października 
2013 r., to jest cztery i pół roku przed udzieleniem dotacji96. Działanie Urzędu w tym 
zakresie nie można uznać za rzetelne, z uwagi na duży dystans czasowy pomiędzy 
dokonaną weryfikacją a udzieleniem dotacji, i możliwość zaistnienia w nim przesłanek 
kwalifikujących udzielenie świadczenia do pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE. 
Działający z upoważnienia Prezydenta Sekretarz Miasta wyjaśnił, że co do zasady 
podwyższenie kapitału zakładowego spółek (wniesienie dopłat) następowało ze 
„środków państwowych” i miało charakter majątkowy, natomiast nie mogło to być 
podstawą do przyjęcia, że działanie Gminy (wspólnika/akcjonariusza) poprzez 
podniesienie kapitału lub wnoszenie dopłat stanowiło pomoc publiczną. Konieczne 
bowiem było wyczerpanie łącznie wszystkich przesłanek, o jakich mowa w art. 107 
TFUE, natomiast zdaniem Sekretarza Miasta w przypadku podwyższenia kapitału 
zakładowego czy wnoszenia dopłat, spełniona została tylko przesłanka dotycząca 
pochodzenia środków, a pozostałe już nie. Sekretarz Miasta wskazał, że należało 
mieć również na uwadze, iż jednostka samorządu terytorialnego otrzymywała za 
wkłady przekazane na podwyższenie kapitału, udziały lub akcje, te zaś obejmowane 

                                                      
93 Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 2346/07 oraz nr 6355/12. 
94 W tym wartość wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego spółek: 390 116,6 tys. zł, dopłaty: 
18 400,0 tys. zł. 
95 Opisanej w punkcie 1.9 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
96 Umowa o dofinansowanie, zawarta w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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były po cenie emisyjnej (będącej równocześnie wartością nominalną), bez stosowania 
jakichkolwiek preferencyjnych warunków. Gmina, jako wspólnik/akcjonariusz 
podnosząc kapitał zakładowy, realizowała swoje ustawowe uprawnienia wynikające 
w szczególności z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (dalej: „ustawa o gospodarce komunalnej”)97, zgodnie z treścią którego, 
cyt.: „Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy 
Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, 
o samorządzie województwa, o partnerstwie publiczno-prawnym oraz 
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”. Wobec powyższego, 
zdaniem Sekretarza Miasta, nie można uznać, że działanie Gminy miało na celu 
uprzywilejowanie spółek komunalnych. Gmina w zamian za wniesiony wkład 
pieniężny, otrzymywała ekwiwalentne „świadczenie" w postaci udziałów/akcji 
o wartości odpowiadającej przekazanym na podwyższenie kapitału środkom. 
Zdaniem NIK obowiązkiem Gminy było poprzedzenie transferów pieniężnych aktami 
staranności związanymi z weryfikacją możliwości występowania pomocy publicznej, 
ukierunkowanymi na to, by upewnić się, że nie wystąpią kumulatywnie przesłanki, 
które kwalifikowałby te przedsięwzięcia jako pomoc państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 TFUE. Takimi aktami staranności mogły być: rzetelny test prywatnego 
inwestora98, odpowiednie ukształtowanie zamierzenia inwestycyjnego99, rozważenie 
różnych modeli realizacji inwestycji, a w końcu – wystąpienie na podstawie art. 12 
ustawy o pomocy publicznej do Prezesa UOKiK o opinię w kwestii tego, czy 
w związku z planowanymi przedsięwzięciami dojdzie do udzielenia pomocy państwa 
w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 
Artykuł 12 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, statuuje zasadę, zgodnie z którą każda 
pomoc podlega opiniowaniu przez Prezesa UOKiK. Zatem, skoro planowanie 
udzielenia pomocy wymagało wystąpienia do Prezesa UOKiK, to odstąpienie przez 
podmiot udzielający pomocy od wypełnienia tego obowiązku mogło nastąpić 
wyłącznie w ściśle określonych przepisami przypadkach, przy czym w takiej sytuacji 
to na udzielającym pomocy spoczywał obowiązek wykazania podstawy takiego 
działania. 

(akta kontroli: tom I, str. 48-49; tom II, str. 30, 35-36 i 70-166; tom IV, str. 326-327) 

2) W przeprowadzonym konkursie na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział 
w rozgrywkach w piłce nożnej mężczyzn w II, III i IV kwartale 2018 r.”, 
nr BSR/18/2018 naruszono zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
potencjalnych wykonawców zadań publicznych w obszarze sportu, stawiając 
w uprzywilejowanej pozycji jeden podmiot. Opis zadań potencjalnego zwycięzcy 
konkursu zakładał m.in. udział w rozgrywkach w piłce nożnej mężczyzn w kategorii 
senior na najwyższym poziomie w Polsce, podczas gdy jedynym klubem sportowym 
funkcjonującym na terenie Wrocławia spełniającym ten warunek był WKS Śląsk 
Wrocław S.A. Ponadto nie dochowano należytej rzetelności przy konstruowaniu 
kryteriów i warunków przyznawania punktów dla tych kryteriów w ramach ww. 
konkursu. „Regulamin i warunki konkursu BSR/18/2018” z dnia 26 marca 2018 r. 
w § 6 i § 7 zawierał zapisy odnoszące się do powołania komisji konkursowej w celu 
weryfikacji i oceny złożonych ofert oraz obejmował katalog sześciu kryteriów oceny 
merytorycznej ofert, bez wskazania sposobu oceny tych kryteriów. W treści 
ogłoszenia z dnia 26 marca 2018 r. o konkursie na realizację tego zadania określono 

                                                      
97 Dz.U. z 2019 r. poz. 2020. 
98 Oparte na pogłębionych szacunkach gospodarczych sprawdzenie, czy dany rodzaj działań zostałby na ich 
miejscu podjęty przez prywatnego inwestora, kierującego się dążeniem do osiągania zysków. 
99 Np. zgodnie z tzw. kryteriami Altmark, co pozwoliłoby na publiczne wsparcie dla tego przedsięwzięcia w taki 
sposób, by to publiczne zaangażowanie nie stanowiło pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, lecz by 
było jedynie rekompensatą dla określonych przedsiębiorstw w zamian za wykonywanie przez nie zobowiązań 
służby publicznej. 
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kryteria oceny merytorycznej ofert (zbieżne z zapisami regulaminu) oraz możliwość 
przydzielenia poszczególnym kryteriom dowolnej liczby punktów w skali od 1 do 10100 
oraz od 1 do 50101. Natomiast ani regulamin, ani ogłoszenie nie precyzowały, w jaki 
sposób i na jakiej podstawie członkowie komisji mieli przyznawać konkretne wartości 
punktowe poszczególnym kryteriom. Ogłoszonym kryteriom przyporządkowano 
jedynie skalę możliwych do przyznania punktów, a nie określono szczegółowych 
zasad przyznawania danej liczby punktów (tj. kiedy przysługuje dana liczba - 
minimalna oraz maksymalna wartość punktów). 
Sekretarz Miasta, upoważniony przez Prezydenta wyjaśnił, że przydzielenie 
konkretnej liczby punktów określane było przez członków komisji w ramach ich 
kompetencji, a o wysokości przyznanych punktów decydował stopień spełnienia 
danego kryterium. Wysokość przyznanych punktów pozostawiono w kompetencji 
komisji konkursowych z uwagi na zachowanie jednolitej formy oceny ofert dla 
wszystkich klubów funkcjonujących w różnych warunkach. 
NIK nie podziela wyjaśnień Sekretarza Miasta, ponieważ tak skonstruowany sposób 
oceny ofert, umożliwiał członkom komisji konkursowych ich ocenę w sposób 
uznaniowy. Natomiast określony w ogłoszeniu o konkursie opis zadań stawiał 
w uprzywilejowanej pozycji tylko jeden funkcjonujący we Wrocławiu klub sportowy. 
Potwierdzeniem zawężenia konkurencji w tym konkursie był fakt, że spośród 25102 
funkcjonujących we Wrocławiu klubów sportowych w dyscyplinie „piłka nożna”, ofertę 
złożył wyłącznie WKS Śląsk Wrocław S.A. 

(akta kontroli: tom IV, str. 286-323 i 325) 

Gmina udzielała spółkom zależnym, w ramach środków finansowych zaplanowanych 
w budżecie Miasta, wsparcia w postaci dopłat lub podwyższenia kapitału 
zakładowego zgodnie z normami wynikającymi z KSH oraz z wewnętrznych regulacji. 
Urząd dysponował wiedzą odnośnie sytuacji finansowej spółek komunalnych, 
w których udziały/akcje posiadała Gmina, oraz o sposobie wykorzystania 
przekazanego im wsparcia. Niemniej jednak Prezydent Wrocławia nie występował do 
Prezesa UOKiK o uzyskanie wymaganych prawem opinii dotyczących zgodności 
przyznawanej pomocy z przepisami o pomocy publicznej przed udzieleniem 
finansowego wsparcia w postaci dopłat lub podwyższenia kapitału zakładowego. 
Miasto Wrocław nie dochowało także należytej rzetelności przy konstruowaniu 
kryteriów konkursu na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział w rozgrywkach 
w piłce nożnej mężczyzn w II, III i IV kwartale 2018 r.”, w wyniku którego jedna ze 
spółek komunalnych otrzymała dotację celową w kwocie 5000,0 tys. zł. W tym samym 
konkursie naruszono zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania 
potencjalnych wykonawców zadań publicznych w obszarze sportu, stawiając 
w uprzywilejowanej pozycji jeden podmiot. 

2. Realizacja nadzoru nad wykorzystaniem świadczeń 
przekazanych spółkom komunalnym oraz nad 
transakcjami gospodarczymi między nimi 

2.1. W ramach struktury organizacyjnej, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
UMW, w Departamencie Prezydenta wydzielono BNW. Biuro miało wyznaczone 
zadania z zakresu: wykonywania praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez 
Miasto akcji/udziałów w spółkach prawa handlowego; opracowywania lub opiniowania 
procedur w zakresie zmian własnościowych w spółkach, tworzenia, łączenia, podziału 

                                                      
100 Dla kryteriów odnoszących się do oceny merytorycznej oferty, kalkulacji kosztów realizacji zadania, udziału 
środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł oraz wkładu rzeczowego oferenta. 
101 Dla kryterium dotyczącego oceny jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których miało być 
realizowane zadanie. 
102 www.wroclaw.pl/wroclawskie-kluby-sportowe1#37. Dostęp w dniu 24 marca 2021 r. 
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i przekształcania spółek, przystąpienia lub wystąpienia ze spółki; współpracy z radami 
nadzorczymi i zarządami w zakresie działalności spółek oraz współpraca z innymi 
wspólnikami lub akcjonariuszami spółek; prowadzenie ewidencji spółek, ich struktury 
właścicielskiej i organów; przygotowywanie dokumentów w zakresie pełnienia przez 
Prezydenta funkcji zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia 
w jednoosobowych spółkach Miasta, bądź funkcji wspólnika/akcjonariusza 
w pozostałych spółkach z udziałem Miasta; monitorowanie sytuacji ekonomiczno-
finansowej spółek. 
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym UMW103: [1] Biuro Obsługi Infrastrukturalnej 
realizowało obsługę finansową zadań przekazanych do realizacji spółkom: 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. oraz MPK Sp. z o.o.; [2] Wydział Partycypacji 
Społecznej realizował zadania z zakresu dysponowania środkami dla Wrocławskich 
Inwestycji Sp. z o.o. i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Sp. z o.o. 
(w zakresie zadań Wydziału); [3] Departament Zrównoważonego Rozwoju realizował 
zadania z zakresu kontroli prawidłowości wydatkowania środków na realizację zadań 
powierzonych Ekosystem Sp. z o.o.; [4] Biuro Nadzoru Komunalnego realizowało 
m.in. zadania związane z wykonywaniem i rozliczaniem zadań zleconych 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., jak i z zakresu obsługi finansowej tej Spółki. 
W przypadku pięciu spółek104 działających w formule in house stosowane były 
zarządzenia Prezydenta w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych tym spółkom. W zarządzeniach określono między innymi formę 
przekazywania do realizacji zadań, ich rozliczania i nadzorowania wykonania. 
Realizacja zasad określonych zarządzeniami należała do poszczególnych komórek 
organizacyjnych UMW (właściwych merytorycznie),w tym w ograniczonym zakresie 
do BNW. 

(akta kontroli: tom I, str. 164-203 i 293-330; tom II, str. 218-220) 

2.2. W BNW na dzień 1 stycznia 2018 r. zatrudnionych było 12 osób, w tym dwie 
osoby na zastępstwo, których umowy ustały w trakcie roku 2018. Na koniec tego roku 
w Biurze zatrudnionych było 10 osób, co odpowiadało planowanej liczbie 
pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2019 r. oraz 2020 r. 
nie uległ zmianie i wynosił 10 osób, przy planie zatrudnienia 11 osób105 na dzień 
31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. Liczba pracowników BNW na koniec 2020 r. 
odpowiada planowanemu zatrudnieniu. Rotacja pracowników Biura była nieznaczna, 
tj. w 2018 r. ustały umowy z dwoma pracownikami zatrudnionymi na zastępstwo, 
w 2019 r. z jedną osobą rozwiązano umowę o pracę i następnie jedną zatrudniono 
w BNW. Staż pracy w UMW pracowników wykonujących w Biurze zadania w zakresie 
nadzoru nad spółkami komunalnymi wnosił od dwóch do 36 lat106. Wszyscy 
pracownicy BNW legitymowali się wyższym wykształceniem, cztery osoby107 miały 
ukończone studia podyplomowe108. W latach 2018-2020 pracownicy BNW brali udział 
w szkoleniach dotyczących między innymi: rozliczania kontraktów menadżerskich 
i innych umów o zarządzanie w spółkach jednostek samorządu terytorialnego, 
ochrony danych osobowych, sporządzania bilansu, rozpoznawania i zgłaszania 
schematów podatkowych, dostępności cyfrowej w administracji, odpowiedzialności 
karnej członków zarządu. 

(akta kontroli: tom I, str. 279-331) 

                                                      
103 Przyjętym zarządzeniem Nr 3858/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 września 2020 r., ze zm. 
104 MPK Sp. z o.o., Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., Ekosystem Sp. z o.o., 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 
105 W tym jedna osoba na samodzielnym stanowisku ds. obsługi sekretariatu. 
106 Według stanu na koniec 2020 r., w tym dwie osoby miały staż pracy przekraczający 30 lat, a pięć osób – staż 
pracy powyżej 10 lat. 
107 Spośród zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2020 r. 
108 W zakresie funkcjonowania spółek handlowych, rachunkowości i kontroli finansowej, gospodarki 
nieruchomościami, zarządzania, finansów i bankowości, studia MBA (Master of Business Administration). 
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2.3. Zarządzeniem nr 3428/16 wprowadzono zasady nadzoru właścicielskiego nad 
jednoosobowymi spółkami prawa handlowego i nad spółkami z większościowym 
udziałem Gminy. Określone zasady miały zastosowanie odpowiednio do sprawowania 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy (przy 
uwzględnieniu wielkości udziału w danej spółce – w tym jej uprawnień osobistych 
i przedstawicieli w jej organach). Zgodnie z ww. zarządzeniem, nadzór właścicielski 
sprawował Prezydent, pełniący funkcję zgromadzenia wspólników w spółkach 
jednoosobowych bądź wykonujący prawa i obowiązki wspólnika w spółkach 
z większościowym lub mniejszościowym udziałem Gminy. Prezydent mógł udzielać 
pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy jak też korzystać ze specjalistycznego 
doradztwa w aspektach właścicielskich. Prezydent sprawował nadzór przy pomocy 
BNW, do którego zadań należało między innymi: [1] prowadzenie spraw związanych 
z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez Gminę udziałów/ 
akcji; [2] opracowywanie procedur dotyczących tworzenia, przekształcania, zmian 
własnościowych w Spółkach; [3] współpraca z radami nadzorczymi oraz zarządami 
i innymi wspólnikami; [4] prowadzenie ewidencji spółek, ich struktury właścicielskiej 
i składów organów; [5] monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek na 
podstawie - rocznych sprawozdań finansowych, informacji o sytuacji ekonomicznej 
uzyskiwanych na żądanie Biura (od zarządów, rad nadzorczych, pracowników), 
planów finansowych i planów działalności spółki oraz raportów z ich wykonania; 
[6] przygotowywanie dokumentów dla potrzeb pełnienia przez Prezydenta funkcji 
zgromadzenia wspólników bądź funkcji wspólnika; [7] gromadzenie i przechowywanie 
dokumentów kandydatów na członka rady nadzorczej lub zarządu. 
Nadzór w spółkach sprawowany był przez przedstawicieli Gminy w radach 
nadzorczych, którzy – stosownie do zapisów zarządzenia nr 3428/18 – zobowiązani 
byli do sporządzania i przekazywania do BNW109 półrocznych raportów według 
ustalonego wzoru. 
Pomimo braku formalnych regulacji w tym zakresie, BNW monitorowało sytuację 
ekonomiczno-finansową wszystkich spółek miejskich w okresach kwartalnych, 
dokonując analizy jednostkowych kwartalnych sprawozdań finansowych a następnie 
analizy porównawczej danych ze spółek, z których sporządzane były raporty110. 
W raportach zawierano między innymi dane odnoszące się do uzyskanych 
przychodów, poniesionych kosztów, wyników finansowych spółek, oceny płynności 
finansowej, zadłużenia, zatrudnienia czy wynagrodzeń. 

(akta kontroli: tom I, str. 379-394, 396-397, 400-486, 675-676 i 683-701; tom II, str. 207-217) 

2.4. W spółkach komunalnych przeprowadzone zostały dwa audyty111 oraz trzy 
kontrole przez Wydział Kontroli UMW w dwóch spółkach112. Zalecenie skierowane do 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dotyczyło ustalenia zasad finansowania kosztów 
obsługi zasobu gminnego z wydzielonego rachunku, w celu zwiększenia 
przejrzystości gospodarowania opłatą roczną, uwarunkowane ustaleniem z Gminą tej 
opłaty w wysokości pokrywającej całość ponoszonych kosztów działalności i rozwoju. 
Ponieważ warunek odpowiedniej wielkości opłaty rocznej nie został spełniony, spółka 

                                                      
109 Za I półrocze – w terminie do 31 sierpnia danego roku, za II półrocze – do 31 marca następnego roku 
obrotowego. 
110 Odrębne raporty za poszczególne kwartały w roku oraz roczne na podstawie zatwierdzonych sprawozdań 
finansowych. Wyjątek stanowił I kwartał 2018 r. dla którego nie sporządzono zbiorczego raportu. 
111 W Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w 2018 r. w przedmiocie zarządzania zasobem gminnym 
i wykorzystywania środków finansowych przekazanych przez Gminę oraz w Ekosystem Sp. z o.o. w 2019 r. 
w przedmiocie organizacji systemu gospodarowania odpadami i poziomu recyklingu. 
112 W Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (w zakresie prawidłowości dokumentowania prac 
budowlanych i rozliczeń z najemcami) oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (w zakresie realizacji zadań 
remontowych i inwestycyjnych na zasobie komunalnym Miasta w 2018 r., sprawności przekazywania pustostanów, 
zawartych przez spółkę, w latach 2017-2019, umów cywilno-prawnych, za wyjątkiem umów najmu zawieranych 
z najemcami mieszkań komunalnych i lokali użytkowych). 
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nie wydzieliła odrębnego rachunku bankowego. Zalecenia113 wynikające z audytu 
przeprowadzone w Ekosystem Sp. z o.o. były realizowane na bieżąco. 
Kontrole Wydziału Kontroli UMW w dwóch spółkach przeprowadzone zostały 
w oparciu o art. 212 ust. 1 KSH na mocy udzielonego przez wspólnika 
pełnomocnictwa114. Ustalenia oraz dokumentacja z kontroli przekazywane były 
wspólnikowi, tj. Prezydentowi Miasta za pośrednictwem BNW. Przedstawiciele spółek 
przedłożyli do BNW informacje i wyjaśnienia odnośnie ustaleń pokontrolnych. 
W przypadku kontroli w TBS Wrocław Sp. z o.o. wątpliwości budziła wysokość 
zwrotów partycypacji, dokonywanych najemcom opuszczającym lokale z zasobu tej 
Spółki. Spółka ta przedłożyła opinię prawną wskazującą na prawidłowość jej 
działania. Kontrola przeprowadzona w spółce Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 
[1] w okresie VII - X 2019 r. – wskazywała na nieprawidłowości przy przekazywaniu 
pustostanów do Wydziału Lokali Mieszkalnych UMW (również z przyczyn 
niezależnych od Spółki); [2] w okresie XII 2019 r. - V 2020 r. – wskazywała na 
nieprawidłowości w zakresie realizacji procedury określonej w Regulaminie Udzielania 
Zamówień Publicznych oraz nieścisłości w zawieranych umowach cywilno-prawych 
i uchybieniach w dokumentacji ich realizacji. Zarząd spółki złożył do BNW dodatkowe 
wyjaśnienia oraz informacje odnośnie podjętych działań w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości w przyszłości. 
Funkcjonowanie nadzoru UMW nad spółkami z udziałem Gminy, procesy zasilania 
i wspierania finansowego spółek komunalnych115 nie były bezpośrednio przedmiotem 
badania w ramach kontroli wewnętrznej oraz audytu prowadzonego przez Zespół ds. 
Audytu Wewnętrznego UMW. Jak wskazał Sekretarz Miasta, przeprowadzone na 
potrzeby sporządzenia rocznego planu audytu wewnętrznego analizy ryzyka nie 
wskazywały na konieczność audytu w powyższym zakresie. BNW również nie było 
kontrolowane przez Wydział Kontroli Urzędu, Komisje Rady Miejskiej Wrocławia ani 
inne podmioty zewnętrzne, w zakresie funkcjonowania nadzoru UMW nad spółkami 
z udziałem Gminy, procesów zasilania i wspierania finansowego spółek komunalnych. 

(akta kontroli: tom I, str. 64-163; tom VI, str. 495-648) 

2.5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiadała udziały i akcje w 19 spółkach 
prawa handlowego o łącznej wartości nominalnej 2 493 520,2 tys. zł, w tym 
12 spółek116 to jednoosobowe spółki Gminy Wrocław117, których kapitał zakładowy 
wynosił w sumie 2 300 837,3 tys. zł; w czterech spółkach Gmina była 
większościowym udziałowcem/akcjonariuszem118 z kapitałem w łącznej wysokości 
88 924,2 tys. zł (przy kapitale zakładowym tych spółek w wartości 114 220,5 tys. zł). 
W trzech spółkach Gmina posiadała mniej niż 50% udziałów119, kapitał zakładowy 

                                                      
113 Odnoszące się do bieżącego monitorowania ryzyk w zakresie warunków osiągnięcia wymaganego poziomu 
recyklingu odpadów oraz analizy efektywności finansowej zmiany systemu gospodarowania odpadami. 
114 Uchwała nr 17/18 z dnia 8 października 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TBS 
Wrocław Sp. z o.o., uchwała nr 18/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz nr 19/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
115 W tym procedury określone w zarządzeniu nr 4715/08 oraz nr 3428/16 Prezydenta Wrocławia. 
116 MPWiK S.A. (kapitał: 480 159,1 tys. zł), MPK Sp. z o.o. (kapitał: 298 185,3 tys. zł), TBS Wrocław Sp. z o.o. 
(kapitał: 173 147,0 tys. zł), Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (kapitał: 37 088,0 tys. zł), Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o.o. (kapitał: 8 500,0 tys. zł), Stadion Wrocław Sp. z o.o. (kapitał: 773 533,0 tys. zł), Wrocławskie Centrum 
Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (kapitał: 44 024,5 tys. zł), WPW S.A. (kapitał: 90 782,9 tys. zł), ZOO Wrocław 
Sp. z o.o. (kapitał: 214 739,0 tys. zł), Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. (kapitał: 5400,0 tys. zł), Provita 
Sp. z o.o. (kapitał: 10 495,5 tys. zł), WP Hala Ludowa Sp. z o.o. (kapitał: 164 783,0 tys. zł). 
117 O których mowa w art. 4 § 1 pkt 3 KSH. 
118 WKS Śląsk Wrocław S.A. (kapitał: 51 428,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 28 006,0 tys. zł, tj. 54,46%), 
ARAW S.A. (kapitał: 27 191,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 26 929,0 tys. zł, tj. 99,04%), Ekosystem Spółka z o.o. 
(kapitał: 12 427,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 12 129,0 tys. zł, tj. 97,60%), WPT S.A. (kapitał: 23 174,5 tys. zł, 
w tym kapitał Gminy: 21 860,2 tys. zł, tj. 94,33%). 
119 Port Lotniczy Wrocław S.A. (kapitał: 206 830,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 101 841,5 tys. zł, tj. 49,24%), 
Dolmed S.A. (kapitał: 20 952,9 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 1717,3 tys. zł, tj. 8,20%), Data Techno Park Sp. z o.o. 
(kapitał: 9044,4 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 200,0 tys. zł, tj. 2,21%). 
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tych spółek wynosił 236 827,3 tys. zł120, w tym kapitał Gminy wynosił 103 758,8 tys. zł. 
Wartość kapitału zakładowego i zaangażowanego kapitału Gminy w trzech spółkach 
z jej mniejszościowym udziałem nie uległa zmianie w 2019 r. i w 2020 r.121. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r oraz 20 listopada 2020 r. Gmina była 
w posiadaniu udziałów i akcji w 18 spółkach prawa handlowego, których łącza 
wartość kapitału zakładowego wynosiła odpowiednio: 2 732 333,7 tys. zł 
i 2 846 040,7 tys. zł, w tym kapitał Gminy odpowiednio: 2 596 930,8 tys. zł (wzrost 
o 103 410,6 tys. zł w porównaniu do ostatniego dnia roku poprzedniego) oraz 
2 710 137,8 tys. zł (zwiększenie o 113 207,0 tys. zł w porównaniu do wartości z dnia 
31 grudnia 2019 r.). W 11 spółkach jednoosobowych kapitał Gminy wynosił: na dzień 
31 grudnia 2019 r. 2 380 885,9 tys. zł122 (wzrost o 80 048,6 tys. zł w porównaniu do 
roku poprzedniego) oraz na dzień 20 listopada 2020 r. – 2 468 474,9 tys. zł123 (wzrost 
o 87 589,0 tys. zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 r.)124. Gmina była 
większościowym udziałowcem/ akcjonariuszem czterech spółek125, w których jej 
kapitał wynosił łącznie odpowiednio: 112 286,2 tys. zł126 (przy kapitale zakładowym 
tych spółek w wartości 114 620,5 tys. zł127) – według stanu na 31 grudnia 2019 r. oraz 
137 904,2 tys. zł128 (przy kapitale zakładowym spółek: 140 738,5 tys. zł129) – według 
stanu na dzień 20 listopada 2020 r. 
W kontrolowanym okresie zlikwidowano dwie jednoosobowe spółki Gminy. W 2018 r. 
zakończono proces likwidacji spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe 
Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o. (w likwidacji)130, utworzoną w celu przygotowania 
oraz przeprowadzenia imprezy sportowej The World Games 2017 na okres do 
31 marca 2018 r.131. Kapitał spółki w momencie likwidacji wynosił 88 217,0 tys. zł i był 
w całości objęty przez Gminę. Ponadto w 2019 r. przeprowadzono likwidację spółki 
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.132, po uprzednim wyrażeniu przez RM Wrocławia 
zgody na rozwiązanie Spółki, ze wskazaniem, że zadania realizowane dotychczas 
przez tę spółkę miał przejąć Wydział Partycypacji Społecznej w Departamencie Spraw 
Społecznych UMW133. Kapitał spółki w momencie likwidacji wynosił 5 400,0 tys. zł, 
w całości objęty przez Gminę. 

                                                      
120 W tym wartość aportu 77 538,8 tys. zł. 
121 Według stanu na dzień 20 listopada 2020 r. 
122 MPWiK S.A. (kapitał: 480 338,1 tys. zł), MPK Sp. z o.o. (kapitał: 318 184,9 tys. zł), TBS Wrocław Sp. z o.o. 
(kapitał: 174 268,0 tys. zł), Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (kapitał: 38 088,0 tys. zł), Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o.o. (kapitał: 8500,0 tys. zł), Stadion Wrocław Sp. z o.o. (kapitał: 819 672,0 tys. zł), Wrocławskie Centrum 
Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (kapitał: 46 024,5 tys. zł), WPW S.A. (kapitał: 90 782,9 tys. zł), ZOO Wrocław 
Sp. z o.o. (kapitał: 222 739,0 tys. zł), Provita Sp. z o.o. (kapitał: 11 610,5 tys. zł), WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
(kapitał: 170 678,0 tys. zł). 
123 MPWiK S.A. (kapitał: 480 338,1 tys. zł), MPK Sp. z o.o. (kapitał: 318 184,9 tys. zł), TBS Wrocław Sp. z o.o. 
(kapitał: 176 322,0 tys. zł), Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. (kapitał: 44 288,0 tys. zł), Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o.o. (kapitał: 8500,0 tys. zł), Stadion Wrocław Sp. z o.o. (kapitał: 855 129,0 tys. zł), Wrocławskie Centrum 
Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. (kapitał: 49 024,5 tys. zł), WPW S.A. (kapitał: 94 692,9 tys. zł), ZOO Wrocław 
Sp. z o.o. (kapitał: 226 739,0 tys. zł), Provita Sp. z o.o. (kapitał: 11 610,5 tys. zł), WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
(kapitał: 203 646,0 tys. zł). 
124 W tym wartość aportu 930 093,2 tys. zł. 
125 WKS Śląsk Wrocław S.A. (kapitał: 51 428,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 28 006,0 tys. zł, tj. 54,46%), 
ARAW S.A. (kapitał: 27 191,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 26 929,0 tys. zł, tj. 99,04%), Ekosystem Spółka z o.o. 
(kapitał: 12 427,0 tys. zł, w tym kapitał Gminy: 12 129,0 tys. zł, tj. 97,60%), WPT S.A. (kapitał: 23 174,5 tys. zł, 
w tym kapitał Gminy: 21 860,2 tys. zł, tj. 94,33%). 
126 Wzrost o 23 326,0 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. 
127 Wzrost o 400,0 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym nastąpiła zmiana struktury właścicielskiej 
w spółce WKS Śląsk Wrocław S.A., w której udział Gminy w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2018 r. 
stanowił 54,46% natomiast na koniec 2019 r. – 99,11% (przy niezmienionym kapitale 51 428,0 tys. zł). 
128 Na dzień 20 listopada 2020 r. wzrost o 25 618,0 tys. zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 r. 
129 W tym wartość wniesionych aportów 59 433,8 tys. zł. 
130 Dalej: „WKO Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.”. Wykreślenie tej Spółki z KRS w dniu 30 listopada 
2018 r., uprawomocnione w dniu 27 grudnia 2018 r. 
131 Zgodnie z uchwałą nr LIII/1324/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia 
spółki pod firmą „Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017” Spółka z o.o. 
132 Wykreślenie tej Spółki z KRS w dniu 23 grudnia 2019 r., uprawomocnione w dniu 12 lutego 2020 r. 
133 Zgodnie z uchwałą nr VIII/193/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania 
spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
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Zobowiązania Miasta Wrocław na koniec 2018 r. i 2019 r. wynosiły odpowiednio: 
2 516 515,4 tys. zł oraz 2 592 640,8 tys. zł134. Zadłużenie spółek z wyłącznym lub 
większościowym udziałem Gminy według stanu na dzień 31 grudnia, w 2018 r. 
wynosiło135 3 145 641,0 tys. zł, w 2019 r. wynosiło136 3 278 800,8 tys. zł. 
W latach 2018-2020 spółki nie nabywały obligacji emitowanych przez siebie, 
natomiast w 2016 r. WKS Śląsk Wrocław S.A. wyemitował obligacje o wartości 
2 000,0 tys. zł, które zostały objęte w całości przez WCT Spartan Sp. z o.o. 

(akta kontroli: tom I, str. 223-238 i 487-507) 

2.6. W spółkach komunalnych137 wypełnione zostały za 2018 r. i 2019 r. ustawowe 
wymogi dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządów z działalności 
spółek, sprawozdań finansowych spółek oraz udzielenia absolutorium członkom 
zarządów i rad nadzorczych. Uchwały w powyższym zakresie zostały pojęte podczas 
zwoływanych: zgromadzeń wspólników bądź walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 
zgodnie z art. 228 pkt 1 i art. 393 pkt 1 KSH. Zgromadzenia te zostały zwołane 
prawidłowo, z uwzględnieniem art. 238 i art. 402 KSH, w terminach wynikających 
z art. 231 § 1 i art. 395 § 1 KSH138. W toku tych zgromadzeń podjęto uchwały 
o podziale zysku albo pokryciu straty za poszczególne lata obrotowe (stosownie do 
231 § 2 i art. 395 § 2 KSH). Absolutoria z wykonania obowiązków przez członków 
organów spółek (zarządów i rad nadzorczych) udzielone zostały wszystkim członkom 
tych organów, którzy sprawowali swoje funkcje w danym roku obrotowym (art. 231 § 3 
i art. 395 § 3 KSH). Sprawozdania podlegały obowiązkowi badania przez biegłego 
rewidenta stosownie do art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (dalej: „ustawa o rachunkowości”)139. 

(akta kontroli: tom IX, str. 2-822) 

2.7. Przedmiot działalności spółek140 faktycznie wykonywany, zgodnie ze 
sprawozdaniami zarządów za poszczególne lata (2018 r. i 2019 r.) odpowiadał 
zakresom określonym w aktach założycielskich, umowach spółki i statucie oraz 
znajdował odzwierciedlenie we wpisach do KRS. 
Zgodnie z zapisami w KRS przedmiot działalności Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
ujęty został w 31 pozycjach i był tożsamy z zapisami umowy spółki z dnia 
2 października 2017 r. Podstawowym przedmiotem działalności według umowy spółki 
było gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 
i niemieszkalnymi, stanowiącymi zasób komunalny Gminy oraz utrzymanie gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 
Wskazany w umowie podstawowy przedmiot działalności odpowiadał zapisom 
uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o.141. Wpisem do KRS pod datą 1 grudnia 2020 r. przedmiot działalności 
spółki został ograniczony do 10 pozycji. W umowie spółki (§ 7)142 zawarto zapisy 
obejmujące przedmiotem działalności łącznie 31 pozycji, w tym m.in. w zakresie: 
reklamy (PKD 73.12.D) oraz dzierżawy własności intelektualnej i podobnych 

                                                      
134 Na podstawie Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasta Wrocławia, 
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., pozycja Zobowiązania. 
135 Według pozycji bilansu: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
136 Według pozycji bilansu: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 
137 Badaniem objęto trzy spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
138 Tj. w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Za wyjątkiem jednej spółki –
MPK Sp. z o.o., której Zgromadzenie Wspólników (dotyczące roku obrotowego 2019) odbyło się w dniu 3 sierpnia 
2020 r., co było zgodne z § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 
informacji; Dz.U. z 2020 r. poz. 570, ze zm. 
139 Dz.U. z 2019 r. poz. 351, ze zm. 
140 Trzech objętych szczegółowym badaniem, tj.: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
141 Uchwała nr XI/226/07 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2007 r., § 3 „Spółka będzie prowadzić działalność 
w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami”. 
142 Tekst jednolity umowy spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
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produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). 
Przedmiot działalności wykraczał poza sferę użyteczności publicznej, co opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia MPK Sp. z o.o.143 nie 
precyzowała przedmiotu działalności, odsyłając w tym zakresie do umowy spółki. 
W umowie zawarto zapis, że celem spółki było wykonywanie powierzonych przez 
Gminę zadań użyteczności publicznej, polegających w szczególności na 
wykonywaniu usług przewozowych w lokalnej komunikacji zbiorowej, kontroli 
posiadanych przez pasażerów dokumentów uprawniających do korzystania 
z przejazdów, wykonywanie przewozu uczniów niepełnosprawnych i opieka w czasie 
przewozu, wykonywanie przewozu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym do przedszkoli, czy świadczenia usług 
związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury. Przedmiot działalności zgodnie 
z KRS obejmował 10 pozycji, ze wskazaniem przedmiot przeważającej działalności: 
transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski144. W umowie spółki przedmiot 
działalności był szerszy (określony w 22 pozycjach) i zawierał pozycje ujawnione 
w KRS, w tym według tekstu jednolitego aktu założycielskiego MPK Sp. z o.o. z dnia 
6 sierpnia 2020 r.145 przedmiotem działalności (§ 6) było m.in. pośrednictwo 
w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 
73.12.D). Przedmiot działalności wykraczał poza sferę użyteczności publicznej, co 
opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Statut ARAW S.A. określał cel tej Spółki, jakim było tworzenie warunków aktywizacji 
gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych i trwałe ograniczanie 
bezrobocia oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, 
a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego. Statutowy cel działalności był zgodny z uchwałą Rady Miejskiej 
Wrocławia w sprawie utworzenia spółki ARAW S.A.146. Przedmiot działalności spółki 
ARAW S.A. według zapisów w KRS obejmował 10 pozycji, jako przedmiot 
przeważającej działalności wyszczególniano pozostałą działalność wspomagającą 
prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną147. W statucie 
przedmiot działalności określono szerzej, przy czym zawierał pozycje ujawnione 
w KRS. Zgodnie z tekstem jednolitym statutu spółki z dnia 22 czerwca 2020 r.148 (§ 7), 
przedmiot działalności określono w 69 pozycjach, w tym wskazano m.in.: działalność 
agentów turystycznych (PKD 79.11.A), restauracje i inne stałe placówki 
gastronomiczne (PKD 56.10.A), ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), 
przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania (PKD 55.10.Z), obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), pola kempingowe (włączając pola dla 
pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z). Przedmiot działalności 
wykraczał poza sferę użyteczności publicznej, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Przedmiotem przeważającej działalności spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o., według 
wpisu do KRS, była działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 
atrakcji turystycznych (wg PKD nr 91.03.Z). Zgodnie z tekstem jednolitym umowy 
spółki z dnia 20 grudnia 2019 r.149, przedmiot działalności wyszczególniono w 36 
pozycjach i obejmował m.in.: hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 

                                                      
143 Uchwała nr XX/209/95 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 1995 r. (§ 4). 
144 Zgodnie z klasyfikacją PKD nr 4931Z. 
145 Uchwał nr 118/2020 Zarządu MPK w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki. 
146 Uchwała nr XXXVIII/2441/05 RM z dnia 19 maja 2005 r. (§ 3). 
147 Zgodnie z klasyfikacją PKD nr 8299Z. 
148 Uchwał nr 25/2020 Rady Nadzorczej ARAW w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 
149 Uchwał nr 82/VII/2019 Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego umowy 
spółki. 
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55.10.Z), restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1), obiekty 
noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), pola 
kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 
55.30.Z), restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), ruchome 
placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), przygotowywanie i podawanie napojów 
(PKD 56.30.Z), przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych /catering/ (PKD 56.21.Z). Przedmiot działalności wykraczał poza sferę 
użyteczności publicznej, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: tom II, str. 30-33, 38-41 i 201-202; tom VI, str. 9-147; tom VIII, str. 61-116; tom IX, 
str. 12-57, 119-143, 189-193, 200-263, 296-301, 307-330, 426-429, 435-533, 565-569, 582-619, 622-

667, 687-691, 697-709, 733-747, 765-779 i 787-815) 

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. uzyskała przychody z tytułu: [1] zarządzania 
wspólnotami mieszkaniowymi150 w wartościach: 2018 r.– 69,4 tys. zł, 2019 r. – 
76,9 tys. zł, 2020 r. – 73,7 tys. zł; [2] najmu (Centrum Biznesu GRAFIT oraz 
Skłodowska 63a) w wartościach: 2018 r. – 1388,1 tys. zł, 2019 r. – 1285,1 tys. zł, 
2020 r. – 1324,9 tys. zł; [3] sprzedaży usług budowlanych w wartości 0,8 tys. zł 
w 2018 r. 
Spółka MPK Sp. z o.o. w latach 2018-2020 uzyskała przychody z tytułu: [1] analiz 
technicznych w wartościach: 2018 r. – 2,3 tys. zł, 2019 r. – 7,3 tys. zł, 2020 r. – 
6,5 tys. zł; [2] usług najmu i dzierżawy w wartościach: 2018 r. – 463,7 tys. zł, 2019 r. – 
436,2 tys. zł, 2020 r. – 465,7 tys. zł; [3] opłat za media (energia, woda, ścieki), 
osiągnięte przychody: 2018 r. – 137,6 tys. zł, 2019 r. – 161,2 tys. zł, 2020 r. – 
146,8 tys. zł; [4] przewozów tramwajem (pozarozkładowe i specjalne), w wartościach: 
2018 r. – 11,2 tys. zł, 2019 r. – 5,3 tys. zł, 2020 r. – 10,1 tys. zł; [5] sprzedaży 
towarów, w tym gadżetów reklamowych, w wartości: 2018 r. – 3,4 tys. zł, 2019 r. – 
7,9 tys. zł, 2020 r. – 0,5 tys. zł; [6] usług reklamowych, w wartościach: 2018 r. – 
3105,8 tys. zł, 2019 r. – 2966,0 tys. zł, 2020 r. – 1801,1 tys. zł; [7] usług 
szkoleniowych w zakresie nauki jazdy, w wartości: 2018 r. – 33,7 tys. zł, 2019 r. – 
65,9 tys. zł, 2020 r. – 23,2 tys. zł; [8] usług warsztatowych (naprawy gwarancyjne 
i inne), w wartości: 2018 r. – 308,4 tys. zł, 2019 r. – 142,1 tys. zł, 2020 r. – 
416,1 tys. zł; [9] użycia pogotowia dźwigowego, w wartości: 2018 r. – 32,0 tys. zł, 
2019 r. – 29,7 tys. zł, 2020 r. – 3,4 tys. zł; [10] wynajmu autobusów, w wartości: 
2018 r. – 39,7 tys. zł, 2019 r. – 37,9 tys. zł, 2020 r. – 10,8 tys. zł. 
Spółka ARAW S.A. – w latach 2018-2020 osiągnęła przychody151 z tytułu wynajmu 
lokali i opłat za media, o wartości: 2018 r. – 448,1 tys. zł, 2019 r. – 491,0 tys. zł, 
2020 r. – 371,4 tys. zł. 

(akta kontroli: tom VIII, str. 114-175) 

2.8. BNW gromadziło m.in.152 roczne sprawozdania finansowe z opiniami biegłych 
rewidentów, sprawozdania zarządów z działalności, sprawozdania z działalności rad 
nadzorczych i dokonywało udokumentowanych analiz sprawozdań finansowych, 
obejmujących w szczególności badanie przychodów, kosztów, rentowności 
działalności, realizowanych inwestycji i remontów, płynności czy wypłacalności153. 
W ramach bieżącej współpracy z organami spółek Biuro, na mocy § 6 ust. 2 
zarządzenia nr 3428/16, występowało do organów zarządzających bądź pracowników 
merytorycznych spółek o przekazywanie informacji, wyjaśnień oraz dokumentacji 
niezbędnych dla realizacji zadań Biura, m.in. w zakresie: dostarczenia kwartalnych 
sprawozdań finansowych z informacjami dodatkowymi; kwartalnych informacji na 
temat struktury i wysokości wynagrodzeń; informacji dotyczących podjętych przez 

                                                      
150 W których Gmina Wrocław nie posiadała udziałów. 
151 Usługi nie w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym. 
152 Zgodnie z zarządzeniem nr 3428/16 (§ 6 ust. 2). 
153 Ustalono na podstawie badania obejmującego trzy spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., 
ARAW S.A. za 2018 r. i 2019 r. 
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spółki kroków w celu minimalizacji szkód wynikających z kryzysu wywołanego 
epidemią COVID-19; rocznych informacji na temat struktury przychodów spółek 
in house; rozliczenia uzyskanego dokapitalizowania bądź dopłaty. 

(akta kontroli: tom I, str. 204-213, 400-485, 676 i 679-682) 

2.9. Urząd dysponował wiedzą na temat wykorzystania przez spółki komunalne 
udzielonych im świadczeń154. W przypadku świadczeń, których płatności były 
realizowana w oparciu o wystawione faktury VAT155, do faktur dołączane były wykazy 
dokonanych w danym miesiącu czynności (poza fakturami, w których ujmowano 
wynagrodzenie ryczałtowe156). Informacja na temat wykorzystania dotacji wynikała ze 
sprawozdania złożonego do UMW przez WKS Śląsk Wrocław S.A. w umownym 
terminie. Nadzór merytoryczny sprawowały komórki organizacyjne Urzędu będące 
dysponentem środków przeznaczonych na sfinansowanie wskazanych zadań. 
Sposób wykorzystania środków z dopłaty oraz podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki przedkładały do BNW w postaci ustalonego wzoru dokumentu pn. Rozliczenie 
środków uzyskanych z dokapitalizowania (dopłaty) określonego w załączniku nr 4 do 
zarządzenia nr 4715/08, przy czym w zarządzeniu nie przewidziano formalnej 
akceptacji przedstawionych rozliczeń. 

(akta kontroli: tom I, str. 600-601 i 672-675; tom III, str. 30, 45, 67, 129, 163, 242, 261, 281, 320, 367, 
391 i 445; tom IV, str. 49, 84, 116, 184-188 i 220-240; tom V, str. 270-310 i 505-603; tom IX, str. 12-22, 

163-172, 189-199, 296-306, 687-695 i 775-785) 

2.10. W UMW nie wdrożono odrębnych regulacji wewnętrznych odnoszących się 
do współpracy Gminy z zarządami i radami nadzorczymi spółek komunalnych. 
Częściowo kwestie powyższe regulowało zarządzenie nr 4715/08, gdzie zostały 
wskazane obowiązki zarządu w przypadku dokonywania dopłat bądź podwyższania 
kapitału zakładowego. W zarządzeniu nr 3428/16 zawarto między innymi zapis 
o możliwość występowania do zarządów i rad nadzorczych o przekazywanie 
informacji, wyjaśnień i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań przez BNW 
(co opisano w pkt 2.8.). Ponadto w zarządzeniu nr 3428/16 (§ 10 ust. 2 pkt 3 i pkt 4) 
zapisano obowiązek sporządzania przez przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych 
półrocznych raportów i informowania Prezydenta (za pośrednictwem BNW) 
o pojawiających się istotnych problemach i zdarzeniach mających wpływ na 
działalność spółki. W kontrolowanym okresie wystąpiły przypadki niedopełnienia przez 
przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych obowiązku wynikającego z § 10 ust. 2 
pkt 3 zarządzenia nr 3428/16, skutkujące niezłożeniem półrocznych raportów bądź 
złożeniem ich po upływie wskazanego terminu, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli: tom I, str. 60, 204-222 i 379-394) 

                                                      
154 Na podstawie następujących świadczeń udzielonych w badanym okresie następującym podmiotom: [1] MPK 
Sp. z o.o. – płatności wynikające z umowy nr 84/NZ/10 z dnia 26 marca 2010 r. (ze zm.) o wieloletnie 
wykonywanie zadań powierzonych Spółce na podstawie aktu założycielskiego i aktów wykonawczych – łącznie 
w okresie od stycznia do października 2020 r. przekazano na rzecz MPK Sp. z o.o. kwotę 343 458,00 tys. zł 
(badanie ograniczono do próby dokumentów w postaci faktur VAT wystawionych przez spółkę w 2020 r. łącznie na 
wartość 8 028,73 tys. zł); [2] Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – wynagrodzenie za powierzone czynności 
zarządzania zgodnie z dokumentem: Wskazanie do realizacji nr 1/2020/BNK z dnia 2 stycznia 2020 r. 
(wynagrodzenie na 2020 r. określono w kwocie 20 167,5 tys. zł, w okresie od stycznia do października 2020 r. 
przekazano na rzecz spółki 18 385,9 tys. zł, w tym: 1024,1 tys. zł – płatność za fakturę z grudnia 2019 r. oraz 
17 361,8 tys. zł – płatność wynagrodzenia za 2020 r.).[3] WKS Śląsk Wrocław S.A. – dotacja w kwocie 
5000,0 tys. zł przekazana zgodnie z umową nr BSR/US/18/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.; [4] Wrocławskie 
Mieszkania Sp. z o.o. – dopłata w kwocie 5000,0 tys. zł wniesiona do spółki zgodnie z uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 21 stycznia 2019 r.; [5] MPK Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 
46 000,0 tys. zł zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 sierpnia 2020 r. 
155 MPK Sp. z o.o. oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
156 Zgodne z ww. umową z MPK Sp. z o.o. 
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2.11. W uchwałach określających zasady kształtowania wynagrodzenia członków 
zarządu157 (dalej: „uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu”), 
przyjętych przez Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o. i Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o. oraz Walne Zgromadzenie ARAW S.A., określono między innymi, że 
wynagrodzenie członków zarządu będzie się składało z części stałej (stanowiącej 
wynagrodzenie miesięczne) oraz z części zmiennej (stanowiącej wynagrodzenie 
uzupełniające za rok obrotowy spółki)158, co przewidywał zapis art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami (dalej: „ustawa o wynagrodzeniach”)159. Część zmienna 
wynagrodzenia uzależniona była od poziomu realizacji celów zarządczych 
określonych w uchwałach w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu. 
Jednocześnie w uchwałach w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu 
upoważniono rady nadzorcze spółek do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, 
wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji 
i rozliczenia (KPI). Od 2018 r. Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenie 
analizowanych spółek w przyjętych uchwałach160 wyznaczyły zasadę corocznego 
ustalania celów zarządczych na dany rok odrębnymi uchwałami161. 
Wyznaczone cele zarządcze uzależnione były od specyfiki działalności spółek i celów, 
dla jakich zostały powołane. Określone cele zarządcze odnosił się częściowo do 
wskazanych w art. 4 ust. 6 ustawy o wynagrodzeniach, związane były między innymi 
z: [1] osiągnięciem albo zmianą wielkości sprzedaży; [2] zmniejszeniem strat, 
obniżeniem kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; [3] realizacją 
strategii lub planu restrukturyzacji; [4] osiągnięciem albo zmianą określonych 
wskaźników; [5] realizacją inwestycji; [6] realizacją prowadzonej polityki kadrowej 
i wzrost zaangażowania pracowników. 
W uchwałach w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu zawarto 
zastrzeżenie, warunkujące wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego od stwierdzenia 
przez radę nadzorczą realizacji celów zarządczych przez członka zarządu. Rady 
nadzorcze dokonały rozliczenia poziomu realizacji celów zarządczych przez 
poszczególnych członków zarządów i ustalenia wartości wynagrodzenia 
uzupełniającego za 2018 r. i 2019 r. wydając w tym zakresie uchwały. Rozliczenie 
następowało po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników / walne zgromadzenie 
sprawozdań zarządu z działalności, sprawozdań finansowych oraz po udzieleniu 
członkom zarządów absolutorium z wykonywania obowiązków. Upoważniony przez 
Prezydenta Sekretarz Miasta wskazał, że do kompetencji rad nadzorczych należało 
ustalanie ostatecznej wysokości należnego wynagrodzenia uzupełniającego członków 
zarządu, poprzedzone analizą raportów zarządów z realizacji ich celów zarządczych. 
Wynagrodzenie członków Rad Nadzorczych analizowanych spółek komunalnych162 
zostało ustalone z uwzględnieniem art. 10 ustawy o wynagrodzeniach w ramach 

                                                      
157 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - uchwała nr 19/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. ze zm., MPK Sp. z o.o. - 
uchwała nr 17/17 z dnia 17 marca 2017 r. ze zm., ARAW S.A. - uchwała nr 15/ZWZ z dnia 28 czerwca 2017 r. ze 
zm. 
158 Na podstawie dokumentacji dotyczącej spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
159 Dz.U. z 2020 r. poz. 1907. 
160 Uchwała nr 5/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z dnia 
22 marca 2018 r., uchwała nr 5/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK Sp. z o.o. z dnia 19 marca 
2018 r., uchwała nr 2/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. z dnia 4 kwietnia 2018 r. 
161 Cele zarządcze na lata 2018-2020 zostały ustalone dla członków zarządu poszczególnych Spółek 
następującymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników/Walnego Zgromadzenia: [1] Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o.: uchwał nr 6/18 z dnia 22 marca 2018 r., uchwała nr 3/19 z dnia 21 marca 2019 r., uchwała nr 2/20 
z dnia 18 marca 2020 r.; [2] MPK Sp. z o.o. uchwała nr 6/18 z dnia 19 marca 2018 r., uchwała nr 15/19 z dnia 
21 marca 2019 r., uchwała nr 6/20 z dnia 12 marca 2020 r.; [3] ARAW S.A. uchwała nr 3/NWZ/2018 z dnia 
4 kwietnia 2018 r., nr 7/NWZ/2019 z dnia 20 marca 2019 r., nr 2/NWZ/2020 z dnia 30 marca 2020 r. 
162 Na podstawie dokumentacji dotyczącej spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
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uchwał podjętych przez ich zwyczajne zgromadzenie wspólników163 lub zwyczajne 
walne zgromadzenie164. Uchwały zawierały zapisy odnośnie podwyższenia 
miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego rady nadzorczej, w wartości 
nieprzekraczającej limitu określonego w art. 10 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach oraz 
o przysługującym członkom rady nadzorczej zwrocie kosztów związanych z udziałem 
w pracy takiej rady nadzorczej165. W uchwałach nie zawarto zastrzeżenia, 
uzależniającego wypłatę wynagrodzenia na rzecz członków rad nadzorczych od 
spełnienia dodatkowych kryteriów. Członkowie rad nadzorczych spółek opracowywali 
roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, a ocena wykonania przez nich 
obowiązków dokonana została przez zgromadzenie wspólników, bądź walne 
zgromadzenie udzielające takiego absolutorium. 
Biuro informowało zarządy spółek komunalnych166 o obowiązującej w 2018 r. i 2019 r. 
podstawie wymiaru wynagrodzenia członków rad nadzorczych, którą miało stanowić 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Ponadto BNW dokonywało analiz sprawozdań 
finansowych poszczególnych spółek komunalnych, w ramach których badano również 
koszty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. 
W przypadku jednej ze spółek167 stwierdzono, że członkom jej Rady Nadzorczej 
wypłacono wynagrodzenie obliczone z zastosowaniem błędnej (wyższej) podstawy 
wymiaru, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 11 ustawy o wynagrodzeniach. 
W przypadku dwóch z 15 spółek z wyłącznym oraz większościowym udziałem Gminy 
członkom ich rad nadzorczych wypłacono wynagrodzenia w kwotach wyższych niż 
należne, tj.: [1] w MPK Sp. z o.o. zawyżono w 2018 r. wynagrodzenie 
Przewodniczącego o kwotę 434,60 zł (brutto)168; [2] w ARAW S.A. w 2018 r. i 2019 r. 
wypłacono odpowiednio pięciu169 i czterem170 członkom Rady Nadzorczej 
wynagrodzenie w wysokości wyższej niż należne z powodu zastosowania zawyżonej 
podstawy wymiaru tego wynagrodzenia. Członkowie Rady Nadzorczej ARAW S.A. 
dokonali zwrotów nadpłaconego wynagrodzenia do końca 2020 r., z wyjątkiem 
jednego z nich, który pomimo próby polubownego rozwiązania sytuacji, nie zawarł ze 
spółką ARAW S.A. porozumienia i nie dokonał zwrotu nadpłaconego 
wynagrodzenia171. 
(akta kontroli: tom II, str. 28-29, 33-34, 37-38, 43-69 i 167-198; tom VII, str. 107-116, 125-136, 149-154, 

160-166, 173-185 i 188-268; tom VIII, str. 176-214; tom IX, str. 568) 

2.12. Zarządzeniem nr 3428/16 uregulowano kryteria, jakie powinien spełniać 
członek rady nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określono zasady 
i tryb doboru przedstawicieli Gminy do składu rad nadzorczych. BNW prowadziło bazę 
kandydatów na przedstawicieli Gminy a osoby zainteresowane kandydowaniem na 
przedstawicieli składały w Biurze dokumenty172, według określonych ww. zarządzeniu 

                                                      
163 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – uchwała nr 20/17 z dnia 6 czerwca 2017 r., MPK Sp. z o.o. – nr 18/17 
z dnia 17 marca 2017 r. (zmieniona uchwałami nr 27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 11/20 z dnia 1 czerwca 
2020 r.). 
164 ARAW S.A. – uchwała nr 16/ZWZ/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. 
165 Koszty przewidziane w art. 2221 ust. 2 KSH. 
166 Korespondencja e-mail z 18 stycznia 2018 r. i z 8 lutego 2019 r. 
167 Z trzech analizowanych podmiotów, tj. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
168 Upoważniony przez Prezydenta Sekretarz Miasta wskazał, że na dzień 18 lutego 2021 r. korekta 
wynagrodzenia była w trakcie realizacji. Z informacji uzyskanej od MPK Sp. z o.o. wynikało, że korekta 
wynagrodzenia ma zostać wykonana przy najbliższej wypłacie, tj. w dniu 10 marca 2021 r. 
169 Łączna kwota zawyżenia brutto wyniosła: 8,9 tys. zł. 
170 Łączna kwota zawyżenia brutto wyniosła: 19,2 tys. zł. 
171 Z informacji pozyskanych od spółki ARAW S.A. oraz informacji przekazanych przez Sekretarza Miasta wynika, 
że spółka dnia 17 grudnia 2020 r. wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków z wnioskiem 
o zawezwanie do próby ugodowej. Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 12 lutego 2021 r. 
172 Życiorys zawodowy; oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu 
zdolności do czynności prawnych; oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141) - w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.; 
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wzorów, obejmujące między innymi powinność wskazania przebiegu pracy 
zawodowej oraz funkcji pełnionych w radach nadzorczych bądź zarządach spółek 
prawa handlowego173. 
Nie wystąpiły przypadki naruszenia ograniczeń w zakresie zajmowania stanowisk 
członków rad nadzorczych spółek komunalnych Gminy174, przewidzianych w art. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne175 (dalej: „ustawa 
o ograniczeniu prowadzenia działalności”) oraz art. 10c ustawy o gospodarce 
komunalnej. 

(akta kontroli: tom I, str. 204-222; tom VII, str. 402-550) 

Uchwałami Zgromadzenia Wspólników Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i MPK 
Sp. z o.o. oraz Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. określone zostały wymogi, jakie 
musi spełniać kandydat na członka zarządu spółki176. Wskazane w uchwałach 
wymagania dla kandydatów na członków zarządu oraz warunki wykluczające 
z kandydowania były zbieżne z zapisami art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym177 (dalej: „ustawa 
o zarządzaniu mieniem”). Podjęcie uchwał stanowiło realizację obowiązku 
wynikającego z art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej. 

(akta kontroli: tom VII, str. 551-556) 

W zarządzeniu nr 3428/2016 określono178, że przedstawicieli Gminy do składu rad 
nadzorczych wyznacza bezpośrednio Prezydent Wrocławia, w ten sposób, aby skład 
rady nadzorczej zapewniał bieżący merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce. 
Wyznaczeni do rad nadzorczych spółek komunalnych przedstawiciele Gminy179 
spełniali wymagania wyznaczone w art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce 
komunalnej180 oraz kryteria ustalone w zarządzeniu nr 3428/16, odnoszące się 
w szczególności do konieczności posiadania odpowiedniego wykształcenia, 
doświadczenia zawodowego, korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadania 
pełnej zdolności do czynności prawnych. 

(akta kontroli: tom I, str. 204-222; tom VII, str. 402-550) 

Kandydaci na członków rad nadzorczych, wskazani z ramienia Gminy, złożyli 
oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego zgodnie z ustawą o wynagrodzeniach (art. 3 ust. 1)181. 

(akta kontroli: tom VII, str. 407, 417, 427, 436, 445, 454, 461, 470, 479, 486, 495, 502, 509, 522, 530, 
539 i 549) 

Powoływanie członków rad nadzorczych spółek komunalnych odbywało się zgodnie 
z postanowieniami art. 215 § 1 i § 2 oraz art. 385 § 1 i § 2. W umowie jednej z trzech 
analizowanych spółek182 zapisano, że jej Rada Nadzorcza składa się z trzech 

                                                                                                                                       
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyznaczenie do składu rady nadzorczej, o zobowiązaniu do zachowania 
tajemnicy obrad i o braku przeszkód do objęcia funkcji członka rady nadzorczej w spółce z udziałem Gminy. 
173 Z określeniem spółki, funkcji w organach i dat jej pełnienia. 
174 Na podstawie powołania w okresie kontrolowanym członków do rad nadzorczych trzech spółek: Wrocławskie 
Mieszkania Sp. z o.o., MPK SP. z o.o., ARAW S.A. 
175 Dz.U. z 2019 r. poz. 2399. 
176 Na podstawie uchwały nr 26/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017 r., uchwała nr 32/17 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPK 
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017 r. oraz uchwała nr 14/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 
ARAW S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r. 
177 Dz.U. z 2020 r. poz. 735. 
178 § 9 pkt 5 i 6. 
179 Na podstawie wyznaczenia z ramienia Gminy w okresie kontrolowanych przedstawicieli w Radach Nadzorczych 
trzech spółek: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK SP. z o.o., ARAW S.A. 
180 W związku z art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 
181 Na podstawie oświadczeń złożonych przez wyznaczonych z ramienia Gminy w okresie kontrolowanych 
przedstawicieli w Radach Nadzorczych trzech spółek: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW 
S.A. 
182 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 
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członków wyznaczanych przez Prezydenta. Składy Rady Nadzorczej tej spółki na 
poszczególne kadencje były wyznaczane zarządzeniami183 Prezydenta. W dwóch 
spółkach członków Rady Nadzorczej powołało odpowiednio Zgromadzenie 
Wspólników184 oraz Walne Zgromadzenie185, przy czym akty założycielskie tych 
spółek definiowały sposób wyznaczania członków ich rad nadzorczych będących 
przedstawicielami Gminy, oraz pozostałych członków rady nadzorczej. W drodze 
zarządzeń Prezydent Wrocławia wyznaczył przedstawicieli Gminy do składu rad 
nadzorczych. 

(akta kontroli: tom VI, str. 9-147; tom VII, str. 1-20) 

W badanych spółkach, tj. Wrocławskich Mieszkaniach Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o. 
i ARAW S.A.186, ich Zgromadzenia Wspólników187 oraz Walne Zgromadzenie188 
przyjęły uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu, a ich Rady 
Nadzorcze podjęły uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków 
zarządu189 (dalej: „uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń”). 
W uchwałach w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu część stała 
wynagrodzenia członków zarządu została określona z zastosowaniem zwrotu „nie 
więcej niż …” poprzedzającego podanie kwoty tego wynagrodzenia, natomiast 
rzeczywista kwota wynagrodzenia członków zarządu była konkretyzowana 
w uchwałach w sprawie kształtowania wynagrodzeń podejmowanych przez rady 
nadzorcze poszczególnych spółek. 
Upoważniony przez Prezydenta Sekretarz Miasta wskazał, że organem 
upoważnionym (a zatem niezobowiązanym) do podejmowania obu uchwał 
dotyczących wynagrodzeń (ramowej i uszczegółowiającej) było zgromadzenie 
wspólników / walne zgromadzenie, co wynikało z treści art. 2031 i art. 378 § 2 KSH. 
Uchwałę uszczegóławiającą mogła podjąć także rada nadzorcza spółki (zgodnie 
z komentarzem do art. 4 ustawy - LEX/el. 2017, Rzetecka-Gil Agnieszka). Sekretarz 
Miasta wskazał ponadto, że zgodnie z przywołanym art. 2031 (art. 378 § 2) KSH, 
uchwała wspólników mogła ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, 
w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom 
zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich 
świadczeń. Zatem mając na uwadze powyższe, w uchwałach Zgromadzenia 
Wspólników Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i MPK Sp. z o.o. oraz Walnego 
Zgromadzenia ARAW S.A. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, 
wynagrodzenie stałe członków organów zarządzających zostało określone kwotowo, 
zgodnie z art. 4 ustawy o wynagrodzeniach, a zwrot „nie więcej niż…” wynikał z treści 
przytoczonego art. 2031 KSH w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o wynagrodzeniach, 
bowiem zdaniem Sekretarza Miasta, rady nadzorcze kształtowały ostateczny poziom 
wynagrodzenia członków zarządu. 
Część stała wynagrodzenia przewidziana w uchwałach w sprawie zasad 
wynagrodzeń członków zarządu dwóch spółek190 była wyższa niż określona w art. 4 
ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, co zostało pisemnie uzasadnione przez Prezydenta 

                                                      
183 Nr 182/19 z dnia 8 stycznia 2019 r., 2300/19 z dnia 31 grudnia 2019 r., 3251/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., 
3469/2 z dnia 24 lipca 2020 r. 
184 MPK Sp. z o.o. 
185 ARAW S.A. 
186 Objętych szczegółowym badaniem. 
187 W przypadku Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i MPK Sp. z o.o. 
188 W przypadku ARAW S.A. 
189 Dla spółki: [1] Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - uchwała Rady Nadzorczej nr 15/IV/2017 z dnia 6 czerwca 
2017 r., 16/IV/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., 5/IV/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r., 6/IV/2019 z dnia 2 stycznia 
2019 r., 10/IV/2019 z dnia 25 maja 2020 r. oraz 11/IV/2019 z dnia 25 maja 2020 r. (ograniczające wynagrodzenia 
członków zarządu w okresie V-VII 2020 r.); [2] MPK Sp. z o.o. – uchwała Rady Nadzorczej nr 17/VIII/17 z dnia 
5 kwietnia 2017 r., nr 15/VIII/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r., nr 28/VIII/2019 z dnia 21 maja 2019 r.; [3] ARAW S.A.- 
uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., nr 18/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., nr 24/2019 
z dnia 25 czerwca 2019 r., nr 25/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., nr 31/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 
190 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. oraz ARAW S.A. 
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Wrocławia, uzasadnienie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie 
z art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach191. 
Uchwały Zgromadzenia Wspólników Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK 
Sp. z o.o. oraz Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. w sprawie zasad wynagradzania 
członków zarządu192 oraz uchwały w sprawie wynagrodzeń członków organu 
nadzorczego (dalej: „uchwały w sprawie wynagrodzeń członków rady nadzorczej”), 
zostały podjęte z zachowaniem terminu określonego w art. 21 ust. 1 ustawy 
o wynagrodzeniach. W Zgromadzeniach tych brał udział i oddawał głos umocowany 
przez Prezydenta przedstawiciel Gminy. 
Wiceprezydent Wrocławia, realizując obowiązek wynikający z art. 21 ust. 2 ustawy 
o wynagrodzeniach, poinformował193 Prezesa Rady Ministrów o ukształtowaniu ww. 
zasad, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach. W odpowiedzi na 
powyższe Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Dyrektor Departamentu Skarbu 
Państwa - poinformował, że nie jest właściwym adresatem przekazanej informacji194 
i nie może jej zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
KPRM. 
Uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń członków zarządu, w myśl art. 4 ust. 9 
ustawy o wynagrodzeniach, zawierały zapisy, że wynagrodzenie uzupełniające 
członka zarządu (część zmienna) będzie przysługiwać po zatwierdzeniu 
sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 
ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez zgromadzenie wspólników, a w przypadku 
spółki akcyjnej - przez walne zgromadzenie, absolutorium członkowi zarządu 
z wykonania przez niego obowiązków. W uchwałach zapisane zostały dodatkowe 
postanowienia, zbieżne z zapisami art. 5 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach, 
odnoszące się do: zawierania umów o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem 
osobistego świadczenia usług przez członka zarządu; warunków wypowiedzenia tych 
umów; zakazu pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu 
w podmiotach zależnych w ramach grupy kapitałowej; obowiązku informowania przez 
członka zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej bądź 
nabyciu akcji w innej spółce handlowej. W uchwałach w sprawie zasad wynagrodzeń 
członków zarządu nie przewidziano dodatkowych warunków (poza ustawowymi), od 
spełnienia których uzależniano wypłatę wynagrodzeń. 
W uchwałach w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu zostały ustalone 
jedynie cele zarządcze i jednocześnie dokonano w nich upoważnienia dla rady 
nadzorczej do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz 
obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczenia (KPI). 
Od 2018 r. Zgromadzenie Wspólników Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. i MPK 
Sp. o.o. oraz Walne Zgromadzenie ARAW S.A. przyjęły zasadę, że cele zarządcze 
będą określane odrębnie na każdy rok i cele takie były corocznie wyznaczane, 
niemniej jednak wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji 
i rozliczania nie zostały w nich zapisane. 
Analogicznie, w uchwałach w sprawie zasad wynagrodzeń członków zarządu zawarto 
upoważnienie dla rad nadzorczych do określenia w umowie zakresu i zasad 
udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących 
mienie spółki niezbędne do wykonywania funkcji, co nie odpowiadało zapisom art. 6 

                                                      
191 https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27657/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-wroclawskie-mieszkania-sp-z-o-o, 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27659/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-agencja-rozwoju-aglomeracji-
wroclawskiej-sa (dostęp dnia 27 stycznia 2021 r.). 
192 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. - uchwała nr 19/17 z 6 czerwca 2017 r., ze zm.; MPK Sp. z o.o. - uchwała 
nr 17/17 z 17 marca 2017 r., ze zm.; ARAW S.A. - uchwała nr 15/ZWZ z 28 czerwca 2017 r., ze zm. 
193 Pismo nr BNW.0232.98.2017 (00068031/2017/W) z dnia 12 września 2017 r. 
194 Z uwagi na fakt, że z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczęła się likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa a ustawa 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (oraz przepisy wprowadzające) nie wskazały następcy prawnego 
Ministerstwa Skarbu Państwa. 
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w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach (szczegółowy opis w części 
Stwierdzone nieprawidłowości). 
Wynagrodzenia członków rad nadzorczych zostały określone w uchwałach w sprawie 
wynagrodzeń członków rady nadzorczej, w wysokościach nieprzekraczających 
wartości określonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach. 
W uchwałach tych przewidziano podwyższenie miesięcznego wynagrodzenia za 
pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej o 10% (na podstawie art. 10 
ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach). 

(akta kontroli: tom II, str. 28-29 i 42-69; tom VII, str. 88-268) 

Na stronie podmiotowej UMW w Biuletynie Informacji Publicznej195 zostały 
zamieszczone uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
organu zarządzającego oraz członków organu nadzorującego, z wyłączeniem 
publikacji informacji odnoszących się do celów zarządczych, zgodnie z art. 11 ust. 1 
ustawy o wynagrodzeniach196. 

(akta kontroli: tom VII, str. 574-592) 

2.13. W latach 2018-2020 w organach zarządzających spółek komunalnych nie 
zasiadali pracownicy UMW. Gmina posiadała natomiast swoich przedstawicieli 
w radach nadzorczych 18 spółek197 z udziałem Gminy. Spośród 88 przedstawicieli 
Gminy zasiadających w radach nadzorczych spółek komunalnych 36 osób 
pozostawało pracownikami UMW (w tym pięć osób zatrudnionych w BNW), co 
stwarzało ryzyko wystąpienia konfliktu interesów między radą nadzorczą – jako 
organem spółki, a UMW – sprawującym nadzór właścicielski nad spółką. Najwyższa 
Izba Kontroli wskazuje, że sytuacja, w której pięciu pracowników właściwych 
w sprawach nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, uczestniczyło 
w pracach organów nadzorczych takich spółek, była sprzeczna z wynikającą z art. 24 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych198 
zasadą bezstronności i przejrzystości. 
Nie wystąpiły przypadki199, aby podczas zgromadzenia wspólników / walnego 
zgromadzenia, na których udzielano absolutorium członkom rad nadzorczych, 
pełnomocnik upoważniony do reprezentowania Prezydenta był równocześnie 
przedstawicielem Gminy w radzie nadzorczej danej spółki. 

(akta kontroli: tom I, str. 601-609 i 660-671; tom VII, str. 1-20) 

2.14. Wspólnik, tj. Gmina, skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 212 KSH 
i w dwóch spółkach200 zostały przeprowadzone przez Wydział Kontroli UMW w latach 
2018-2020 trzy kontrole, co pisano w punkcie 2.4. 

(akta kontroli: tom VI, str. 496 i 514-648) 

                                                      
195 Pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/160/spolki-gminy-wroclaw, z odpowiednimi odnośnikami dla 
poszczególnych spółek w których udziały lub akcje posiadała Gmina. 
196 Ustalono na podstawie analizy dokumentów zamieszczonych w odnośnikach do strony dla czterech spółek: 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. – adres: https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27657/zasady-ksztaltowania-
wynagrodzen-wroclawskie-mieszkania-sp-z-o-o; MPK Sp. z o.o. – adres: 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27647/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-miejskie-przedsiebiorstwo-
komunikacyjne-sp-z-o-o, ARAW S.A. - adres: https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27659/zasady-ksztaltowania-
wynagrodzen-agencja-rozwoju-aglomeracji-wroclawskiej-sa; TBS Wrocław Sp. z o.o. – adres: 
https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27651/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-towarzystwo-budownictwa-
spolecznego-wroclaw-sp-z-o-o. 
197 MPWiK S.A., MPK. Sp. z o.o., TBS Wrocław Sp. z o.o., Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o., Stadion Wrocław Sp. z o.o., WCT Spartan Sp. z o.o., WPW S.A., ZOO Wrocław Sp. z o.o., 
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.,  WKO Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., Provita Sp. z o.o., 
ARAW S.A., WPT S.A., WP Hala Ludowa Sp. z o.o., Ekosystem Sp. z o.o., WKS Śląsk Wrocław S.A., Port 
Lotniczy Wrocław S.A. 
198 Dz.U. z 2019 r. poz. 1282. 
199 Na podstawie Zgromadzenia Wspólników / Walnego Zgromadzenia Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK 
Sp. z o.o. i ARAW S.A., odbywających się po zakończeniu 2018 r. i 2019 r. 
200 TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1) Uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu, przyjęte przez 
Zgromadzenie Wspólników MPK Sp. z o.o. i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. oraz 
Walne Zgromadzenie spółki ARAW S.A., nie zawierały w swej treści wymagań 
określonych w art. 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach, tj. 
dotyczących określenia zasad przyznawania zapewnianych przez spółkę urządzeń 
technicznych i zasobów stanowiących mienie spółki, z określeniem zasad 
przyznawania przez spółkę tych urządzeń i zasobów do wykorzystania przez 
członków organu zarządzającego (niezbędnych do wykonywania ich funkcji). 
We wskazanych powyżej uchwałach w sprawie zasad wynagrodzeń członków 
zarządu znalazły się zapisy, upoważniające daną Radę Nadzorczą do określenia 
w umowie zakresu i zasad udostępniania członkowi Zarządu danej spółki urządzeń 
technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki niezbędne do wykonywania 
przez niego funkcji. Z kolei zgodnie z art. 6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o wynagrodzeniach w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1201, winny zostać 
określone zasady przyznawania zapewnianych przez spółkę urządzeń technicznych 
i zasobów stanowiących mienie spółki do wykorzystania przez członków zarządu, 
niezbędnych do wykonywania ich funkcji. 
Zdaniem Sekretarza Miasta z przepisów art. 5 ustawy o wynagrodzeniach nie wynikał 
obowiązek określenia zasad przyznawania zapewnianych przez spółkę urządzeń 
technicznych i zasobów stanowiących mienie spółki do wykorzystania przez członków 
zarządu w uchwałach w sprawie wynagrodzeń, dlatego zakres i zasady udostępniania 
tych urządzeń i zasobów zostały uregulowane w umowach o świadczenie usług 
zarządzania, zawartych pomiędzy radą nadzorczą a członkiem zarządu. 
NIK nie przychyla się do powyższych wyjaśnień. Z art. 6 ustawy o wynagrodzeniach 
wynika wprost, że w przypadku gdy uchwały w sprawie wynagrodzeń przewidują 
uprawnienia członków organu zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń 
technicznych i zasobów stanowiących mienie spółki, to projekty uchwał w sprawie 
wynagrodzeń winny określać zasady ich przyznawania. Zatem w ocenie NIK 
szczegółowe zasady zapewniania urządzeń technicznych należało określić 
bezpośrednio w uchwałach202, a nie jedynie zawrzeć w nich odesłanie do 
uregulowania tej kwestii w umowie pomiędzy radą nadzorczą a członkiem zarządu 
spółki. 

(akta kontroli: tom II, str. 28-29 i 103-181) 

2) Nadzór właścicielski z ramienia Gminy nie był w pełni realizowany w odniesieniu 
do Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Spółka ta nie dopełniła obowiązku 
wynikającego z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw203, tj. nie 
dokonała w ustawowym terminie zmian w KRS w zakresie przedmiotu działalności 
w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż 
w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 1 grudnia 2019 r. 
Zmiany ograniczające przedmiot działalności spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o. do 10 pozycji (ze wskazaniem przedmiotu przeważającej działalności) 
zostały zarejestrowane w KRS dopiero z dniem 1 grudnia 2020 r. 

                                                      
201 „Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń mogą także określać w szczególności: uprawnienia członków organu 
zarządzającego do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki”. 
202 Por. Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami. Komentarz (do art. 6), Opublikowano: LEX/el. 2017. 
203 Dz.U. z 2014 r. poz. 1161. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Upoważniony przez Prezydenta Sekretarz Miasta wyjaśnił, że ograniczenie PKD 
w KRS miało jedynie cel porządkujący i prowadziło do ujednolicenia ujawnianych 
w rejestrze danych. Zgłoszenie zmian w KRS, zdaniem Sekretarza Miasta stanowiło 
obowiązek spoczywający wyłącznie na Zarządzie spółki Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o., jako organie odpowiedzialnym za prowadzenie bieżących spraw, nie zaś 
na wspólniku. 
Nie można zgodzić się z powyższym, gdyż Gmina jako jedyny wspólnik spółki 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. posiadała w jej Radzie Nadzorczej swoich 
przedstawicieli, którzy winni sprawować stały nadzór nad działalnością spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działalności204. Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 3428/16 
(§ 9 ust. 6) przedstawiciele Gminy w radach nadzorczych mieli zapewniać 
Prezydentowi bieżący merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce, jak również mogli 
inicjować i podejmować działania kontrolno-nadzorcze w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki komunalnej (§ 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) 
zarządzenia nr 3428/16). Zatem przy dochowaniu należytej staranności Gmina mogła 
spowodować dokonanie przez Zarząd Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. 
odpowiednich zmian w KRS w ustawowym terminie. 

(akta kontroli: tom I, str. 14-15 i 677; tom VI, str. 9-44; tom VIII, str. 61-70) 

3) Gmina nie ustaliła mechanizmów zapewniających wywiązywanie się przez 
przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych z obowiązku wynikającego z § 10 ust. 2 
pkt 3 zarządzenia nr 3428/16, polegającego na sporządzeniu i przekazaniu do BNW 
półrocznych raportów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia 
nr 3428/16. Zgodnie z treścią ww. załącznika nr 5, raport winien być składany przez 
przedstawicieli Gminy indywidualnie lub jako jeden wspólny dokument podpisany 
przez każdego przedstawiciela Gminy. Przeanalizowano raporty przedstawicieli 
Gminy w Radach Nadzorczych trzech spółek205, w dwóch z nich206 wystąpiły 
nieprawidłowości w raportowaniu. 
W przypadku MPK Sp. z o.o.: [1] raport za I półrocze 2019 r. nie został podpisany 
przez jednego z członków Rady Nadzorczej, który został wyznaczony do składu Rady 
z dniem 31 stycznia 2019 r. i nie złożył raportu indywidualnie; [2] nie otrzymano 
raportu przedstawiciela Gminy za II półrocze 2019 r. 
W przypadku ARAW S.A.: [1] raport za II półrocze 2018 r. wpłynął do BNW 29 dni po 
ustalonym terminie207 i został przedłożony przez byłego członka rady nadzorczej208, 
natomiast brak było raportu za ten okres od drugiego z przedstawicieli Gminy 
w Radzie Nadzorczej; [2] raport za I półrocze 2019 r. wpłynął do BNW 262 dni po 
ustalonym terminie209; [3] raport za II półrocze 2019 r. wpłynął do BNW 49 dni po 
uzgodnionym terminie210 i został podpisany tylko przez jednego członka Rady 
Nadzorczej, w sytuacji gdy Gmina miała w tym okresie dwóch przedstawicieli. 
Upoważniony przez Prezydenta Sekretarz Miasta wyjaśnił, że BNW na bieżąco 
monitorowało spełnianie przez przedstawicieli Prezydenta zasiadających w radach 
nadzorczych spółek obowiązku wynikającego z § 10 ust. 2 pkt 3 zarządzenia 
nr 3428/16 i w razie stwierdzenia niedopełnienia tego obowiązku wzywa pisemnie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie do uzupełnienia brakujących 
raportów. 
NIK zauważa, że taki rodzaj monitoringu nie był w pełni skuteczny, gdyż nie 
spowodował wyegzekwowania ww. obowiązku. NIK wskazuje ponadto, że zgodnie 

                                                      
204 Zgodnie z art. 219 § 1 KSH, zapis powtórzono w § 22 ust. 1 umowy spółki. 
205 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., ARAW S.A. 
206 MPK Sp. z o.o. i ARAW S.A. 
207 W dniu 29 kwietnia 2019 r. zamiast 31 marca 2019 r. 
208 Raport dotyczył okresu, w którym osoba składająca była jeszcze członkiem Rady Nadzorczej. 
209 W dniu 19 maja 2020 r. zamiast 31 sierpnia 2019 r. 
210 W dniu 19 maja 2020 r. zamiast 31 marca 2020 r. 
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z § 12 ust. 1 i ust. 2 zarządzenia nr 3428/16 przedstawiciele Gminy w radach 
nadzorczych podlegali corocznej ocenie, obejmującej między innymi wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających z § 10 zarządzenia nr 3428/16. Natomiast mimo 
występujących nieprawidłowości, co do półrocznego raportowania, wszyscy 
przedstawiciele Gminy uzyskali absolutoria z wykonywanych przez siebie 
obowiązków. 

(akta kontroli: tom I, str. 14, 675-676 i 683-702; tom VI, str. 497 i 653-661) 

4) W umowach spółek, dotyczących trzech podmiotów z wyłącznym udziałem 
Gminy, tj. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o. i WP Hala Ludowa 
Sp. z o.o. oraz w statucie spółki z większościowym udziałem Gminy, tj. ARAW S.A., 
oprócz przedmiotu działalności, odnoszącego się do zadań o charakterze 
użyteczności publicznej, umieszczono dodatkowo zapisy dopuszczające prowadzenie 
przez spółki działalności wykraczającej poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. Zakaz prowadzenia takiej działalności przez spółki, 
określony został w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym211 (dalej: „ustawa o sg”), 
z których wynika, że tego typu podmioty nie mogą, poza szczególnymi przypadkami, 
prowadzić działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej. 
Przykładowe działalności ujęte w umowach / statucie spółek, które nie mieszczą się 
w sferze użyteczności publicznej to: reklama oraz pośrednictwo w sprzedaży czasu 
i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach212, działalność restauracji 
i innych placówek gastronomicznych (oraz ruchomych placówek gastronomicznych), 
w zakresie przygotowywania i podawania napojów, działalność hoteli i podobnych 
obiektów zakwaterowania, obiektów noclegowych turystycznych i miejsc 
krótkotrwałego zakwaterowania, pól kempingowych namiotowych213; działalność 
agentów turystycznych214, catering215. 
Upoważniony przez Prezydenta Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zasadniczym 
wyznacznikiem obszaru działań podejmowanych przez spółki był wskazany w KRS 
przedmiot przeważającej działalności. Natomiast w umowach spółek celowo 
zawierany był szerszy katalog kodów PKD, bowiem spółki, jako podmioty prawa 
handlowego, prowadzące działalność gospodarczą w obszarze gospodarki 
komunalnej muszą mieć możliwość działania także w obszarze znajdującym się poza 
ustawową sferą użyteczności publicznej, w ramach tak zwanej działalności ubocznej 
lub pomocniczej wobec działalności głównej, będącej realizacją zadań własnych 
gminy. W kodach PKD ujmowano co do zasady działalność przeważającą oraz 
działalność, która może być przez takie spółki prowadzona w przyszłości, jako 
wspomagająca działalność główną. Sekretarz Miasta zwrócił także uwagę, że skoro 
ustawa o sg dopuszcza możliwość tworzenia spółek poza sferą użyteczności 
publicznej, to tym bardziej spółki utworzone w celu realizacji zadań o charakterze 
użyteczności publicznej nastawionej na bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb 
wspólnoty, mogły w ramach bieżącej działalności realizować zadania wykraczające 
poza tę strefę, w ramach wspierania działalności głównej. W odniesieniu do WP Hala 
Ludowa Sp. z o.o. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zapewnienie zaplecza 
gastronomicznego dopełniało ofertę spółki i stanowiło adekwatną odpowiedź na 
zapotrzebowanie społeczności lokalnej raz turystów w zakresie oferty kulturalnej, 
wykorzystującej w sposób optymalny potencjał zarządzanego przez spółkę kompleksu 
Hali Stulecia i wpływał na lepsze realizowanie celów określonych w art. 7 ust. 1 

                                                      
211 Dz.U. z 2020 r. poz. 713. 
212 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o. 
213 WP Hala Ludowa Sp. z o.o., ARAW S.A. 
214 ARAW S.A. 
215 WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
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ustawy o sg. Sekretarz Miasta nadmienił, że spółka nigdy nie prowadziła działalności 
związanej z prowadzeniem hoteli i innymi formami zakwaterowania. 
Odnośnie ARAW S.A. Sekretarz Miasta wskazał, że spółka może wykonywać inną 
działalność wskazaną w KRS (poza celem działalności, dla jakiego została powołana), 
pod warunkiem realizacji za jej pośrednictwem przeważającej działalności opisanej 
w KRS. Sekretarz Miasta zaznaczył, że spółka nie prowadziła działalności agentów 
turystycznych, działalności restauracyjnej i gastronomicznej, hotelarskiej i innego 
zakwaterowania, niemniej jednak nie wykluczył w przyszłości podęcia takiej 
działalności w przyszłości i będzie ona wówczas służyć zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej w zakresie aktywizacji gospodarczej. 
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że także w przypadku Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., 
działalność reklamowa czy dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 
produktów, to działalność służąca realizacji celu głównego spółki, do jakiego została 
powołana. Sekretarz Miasta dodał również, że działalność reklamowa tej spółki 
polegała głownie na promocji miejskich projektów, których beneficjentami byli 
mieszkańcy Wrocławia. 
W wyjaśnieniach w przedmiocie działalności MPK Sp. z o.o. Sekretarz Miasta 
wskazał, że przedmiotem przeważającej działalności tej spółki jest transport lądowy 
pasażerski, miejski i podmiejski, a działalność polega na bieżącym i nieprzerwanym 
świadczeniu usług powszechnie dostępnych, wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o sg. Z wyjaśnień Sekretarza Miasta wynika również, że pozostała działalność spółki 
stanowiła działalność pomocniczą, wykonywaną przy okazji prowadzenia 
podstawowej działalności, polegała ona w szczególności na wynajmie powierzchni na 
pojazdach spółki na cele reklamowe i służyła poprawie efektywności wykorzystania 
posiadanego majątku. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna 
obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których 
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W ocenie NIK wskazany 
powyżej przedmiot działalności, odnoszący się między innymi do prowadzenia przez 
spółki działalności reklamowej, hotelarskiej czy restauracyjnej, w nie mieści się 
w definicji zawartej art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, jak również nie 
stanowił realizacji zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o sg. 

(akta kontroli: tom II, str. 30-33, 38-41 i 201-202; tom VI, str. 9-147; tom VIII, str. 61-116; tom IX, 
str. 12-57, 119-143, 189-193, 200-263, 296-301, 307-330, 426-429, 435-533, 565-569, 582-619, 622-

667, 687-691, 697-709, 733-747, 765-779 i 787-815) 

5) Prezydent dopuścił i akceptował prowadzenie przez Wrocławskie Mieszkania 
Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o. i ARAW S.A. działalności wykraczającej poza zadania 
własne w sferze użyteczności publicznej, gdyż spółki te uzyskiwały w latach 2018-
2020 przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz innych podmiotów niż Gmina czy 
jej jednostki budżetowe216, na łączną kwotę: 16 410,9 tys. zł. Dotyczyło to działalności 
w zakresie: 
[1] zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, najmu217, sprzedaży usług 
budowlanych przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w sumie na kwotę 
4218,9 tys. zł (co stanowiło 6,7% przychodów z działalności podstawowej); 
[2] usług najmu (wraz z opłatami za media) – świadczonych przez ARAW S.A. 
o łącznej wartości 1310,5 tys. zł (co stanowiło 6,6% przychodów z działalności 
podstawowej); 
[3] usług w zakresie analiz technicznych, najmu i dzierżawy (wraz z opłatami za 
media), przewozów tramwajem (pozarozkładowych i specjalnych), sprzedaży 

                                                      
216 Działające pod tym samym numerem identyfikacji podatkowej. 
217 Powierzchni w Centrum Biznesu Grafit oraz ul. Skłodowska 63 A. 
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towarów, w tym gadżetów reklamowych, a także usług reklamowych, szkoleniowych 
w zakresie nauki jazdy, czy też usług warsztatowych, użycia pogotowia dźwigowego 
i wynajmu autobusów – świadczonych przez MPK Sp. z o.o. o łącznej wartości 
10 881,5 tys. zł (co stanowiło 0,98% przychodów z działalności podstawowej). 
Prowadzenie tego rodzaju działalności nie znajdowało podstaw prawnych z uwagi na 
ograniczenia prowadzenia takiej działalności przez spółki komunalne, wynikające 
z art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej, w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o sg. 
W art. 9 ust. 2 ustawa o sg dopuszczała możliwość prowadzenia działalność 
gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej 
wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o gospodarcze komunalnej 
w art. 10, które w spółkach nie wystąpiły. 
Sekretarz Miasta, upoważniony przez Prezydenta zauważył, że gospodarowanie 
mieniem przynoszącym dodatkowy dochód należy uznać za właściwe z punktu 
widzenia prawidłowej gospodarki i realizacji podstawowego celu, dla którego spółki 
zostały powołane. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że przychody uzyskiwane przez 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z najmu w budynku Grafit w znacznej mierze 
wynikały z wynajmu powierzchni podmiotom realizującym zadania z zakresu 
użyteczności publicznej (tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka 
Publiczna, Centrum Usług Informatycznych). Przychody uzyskiwane tytułem najmu 
wykorzystywane były na utrzymanie budynku i na obsługę spłat rat kapitału i kosztów 
odsetek od kredytu inwestycyjnego na budowę i modernizację obiektu Grafit, 
w którym działalność prowadziła także Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Jak 
stwierdził Sekretarz Miasta, przychody uzyskiwane przez spółkę z najmu powierzchni 
podmiotom innym niż jednostki organizacyjne Gminy nie były wprost przychodami 
z działalności publicznej, niemniej jednak wpływały na możliwość zwiększenia 
środków na prowadzenie takiej działalności i z tego względu ich pozyskiwanie było 
uzasadnione dobrem publicznym wspólnoty gminnej i efektywna realizacją zadań 
własnych Gminy. Sekretarz Miasta odniósł się do przychodów uzyskiwanych przez 
MPK Sp. z o.o. wskazując, że w sytuacji, w której Gmina powierzyła spółce do 
realizacji zadania przewozowe, prowadzenie przez spółkę innej działalności, m.in. 
takiej jak: analizy techniczne, przewozy tramwajem pozarozkładowe i specjalne, 
sprzedaż towarów, w tym gadżetów reklamowych, usługi najmu i dzierżawy, opłaty za 
media (od najemców), usługi reklamowe polegające na wynajmie powierzchni na 
pojazdach, usługi szkoleniowe w zakresie nauki jazdy, usługi warsztatowe, pogotowia 
dźwigowego czy wynajem autobusów, służyły poprawie efektywności wykorzystania 
majątku spółki i nie naruszały przepisów prawa, co też było zgodne z § 6 ust. 2 aktu 
założycielskiego spółki MPK Sp. z o.o. Sekretarz Miasta wyjaśnił, że wykonywanie 
wskazanych działalności zapewniało dodatkowe źródło finansowania bez 
konieczności angażowania dodatkowych nakładów i było wsparciem podstawowej 
działalności spółki. Zdaniem Sekretarza Miasta, komercyjne wykorzystywanie majątku 
komunalnego oznaczało nadal działalność w sferze użyteczności publicznej, 
ponieważ w interesie publicznym pozostawało aby np. usługi w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego były optymalne z kosztowego punktu widzenia, ponadto 
wykorzystywanie majątku w celach komercyjnych nie uniemożliwiało prowadzenia 
działalności statutowej, zapewniając jej jednocześnie dodatkowe źródło finansowania. 
W zakresie przychodów uzyskiwanych z najmu przez ARAW S.A., upoważniony przez 
Prezydenta Sekretarz Miasta wyjaśnił, że całość dochodów uzyskiwanych z najmu 
powierzchni nieruchomości spółka przeznaczała na finansowanie wyznaczonych jej 
zadań. Sekretarz Miasta podkreślił także, że przychody z najmu powierzchni 
nieruchomości (wraz z opłatami za media wnoszonymi przez najemców) stanowiły 
marginalną cześć rocznych przychodów ARAW S.A. (od 3,46% do 9,17%). 
Sekretarz Miasta wyjaśnił również, że spółki: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK 
Sp. z o.o. i ARAW S.A. gospodarowały wniesionymi (jako wkłady niepieniężne) 
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nieruchomościami jak mieniem komunalnym w rozumieniu art. 43 ustawy o sg 
(mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do 
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz mienie 
innych samorządowych osób prawnych). Sekretarz Miasta zaznaczył, że mienie 
należące do spółek komunalnych (w tym sama spółka) stanowi mienie komunalne, co 
oznaczało, że również nieruchomości stanowiące własność spółek komunalnych będą 
traktowane jako mienie komunalne na gruncie samorządowych ustaw. Dodał, że 
mając na względzie cele spółek, cele wniesienia do spółek aportów w postaci 
nieruchomości i innych składników majątkowych, oraz przeznaczanie dochodów 
uzyskiwanych z ich najmu/dzierżawy na cele statutowe, a także gospodarowanie 
przez spółki tym majątkiem, jako mieniem komunalnym, należało uznać, że spółki nie 
prowadziły działalności wykraczającej poza zadania własne Gminy. 
NIK nie podziela powyższego stanowiska, ponieważ odpłatnego świadczenia usług 
rożnym podmiotom, nie można uznać za zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy, ale jedynie za świadczenie usług określonym osobom. 
Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu usług (na podstawie umów) 
podmiotom innym niż gmina nie wchodzi w zakres zadań własnych gminy, ma 
charakter komercyjny i wykracza poza zadania użyteczności publicznej218. 
(akta kontroli: tom II, str. 30-33 i 38-41; tom VI, str. 9-147; tom VIII, str. 61-99 i 150-175; tom IX, str. 12-

57, 119-143, 189-193, 200-263, 296-301, 307-330, 426-429, 435-533, 565-569, 582-619, 622-667, 
687-691, 697-709, 733-747, 765-779 i 787-815) 

W strukturze organizacyjnej UMW wydzielone zostało Biuro, do którego należały 
zadania z zakresu wykonywania praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez 
Miasto Wrocław udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Wprowadzono 
wewnętrzne regulacje normujące zasady nadzoru nad jednoosobowymi spółkami 
Gminy oraz z większościowym jej udziałem, w tym w zakresie współpracy z ich 
radami nadzorczymi i zarządami, a także gromadzenia danych pozwalających na 
monitorowanie sytuacji finansowych tych spółek komunalnych. Mimo istniejących 
regulacji, nie zapewniono w Urzędzie mechanizmów gwarantujących przekazywanie 
przez przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych półrocznych raportów 
o działalności spółek komunalnych. Chociaż UMW posiadał wiedzę o przedmiocie 
działalności poddanych badaniu czterech spółek, dopuszczono do sytuacji, w której 
oprócz zakresu działalności, odnoszącego się do zadań o charakterze użyteczności 
publicznej, umieszczono w umowach i statucie tych spółek komunalnych zapisy 
dopuszczające prowadzenie przez nie działalności wykraczającej poza sferę 
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Prezydent Wrocławia 
dopuścił również i akceptował uzyskiwanie przez spółki komunalne przychodów 
z działalności komercyjnej, tj. ze świadczenia usług i dostaw na rzecz podmiotów 
innych niż Gmina. Ponadto uchwały w sprawie zasad wynagrodzeń członków 
Zarządu, przyjęte przez Zgromadzenia Wspólników i Walne Zgromadzenie dla trzech 
objętych analizą spółek nie zawierały w swej treści wymagań określonych w art. 6 
w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o wynagrodzeniach, odnoszących się do zasad 
przyznawania urządzeń i zasobów spółki członkom zarządów. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag. 

1) Podejmowanie działań zapewniających wykluczenie bądź stwierdzenie 
możliwości występowania pomocy państwa (pomocy publicznej) w rozumieniu 

                                                      
218 Por. Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z dnia 11 września 2003 r., sygn. II SA/Wr 1234/03. 
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art. 107 ust. 1 TFUE przed udzielaniem wsparcia finansowego spółkom 
z udziałem Gminy. 

2) Wprowadzenie regulacji zapewniających konstruowanie kryteriów i warunków 
przyznawania punktów dla tych kryteriów w przeprowadzanych konkursach na 
realizację zadań Gminy w sposób gwarantujący obiektywną ocenę ofert. 

3) Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wywiązywanie się przez 
przedstawicieli Gminy w radach nadzorczych spółek komunalnych z obowiązku 
składania półrocznych raportów na temat działalności tych spółek. 

4) Doprowadzenie do uregulowania w uchwałach w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń bądź w uchwałach w sprawie kształtowania wynagrodzeń określają 
zasad przyznawania zapewnianych przez spółkę urządzeń technicznych oraz 
zasobów stanowiących mienie spółki do wykorzystania przez członków organu 
zarządzającego, niezbędnych do wykonywania ich funkcji. 

5) Podjęcie skutecznych działań zapobiegających prowadzeniu przez spółki 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
oraz ARAW S.A. działalności wykraczającej poza zadania własne Gminy w sferze 
użyteczności publicznej. 

6) Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania z treści umów spółek 
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., MPK Sp. z o.o., WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 
oraz ze statutu ARAW S.A. zapisów odnoszących się do przedmiotu działalności 
spółek, w części wykraczającej poza sferę zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty samorządowej. 

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 we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Wrocław, dnia         marca 2021 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: p.o. Dyrektor 
Marcin Kaliński Katarzyna Bojakowska 

Inspektor kontroli państwowej 
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