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WSTĘP OD SIECI OBYWATELSKIEJ - WATCHDOG POLSKA

O monitoringu
Monitoring Spółek Komunalnych (MSK) to działanie prowadzone przez mieszkanki
i mieszkańców kilkunastu polskich gmin. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się
zasadami obiektywności, jawności, rzetelności i dobra wspólnego, zgodnie z „Kartą zasad
organizacji monitorujących administrację publiczną”.
Badanie dotyczyło czterech obszarów funkcjonowania spółek komunalnych: polityki gminy
wobec spółek komunalnych, procedury doboru członków organów spółek, czyli rad
nadzorczych i zarządów, wynagradzania członków organów oraz przejrzystości działania
spółek. Celem monitoringu było doprowadzenie do jak największej przejrzystości działań
gminy wobec spółek komunalnych, jak również działań podejmowanych przez same spółki.
Efektem monitoringu są raporty, które stanowią obiektywne źródło wiedzy dla mieszkańców
gmin o zasadach i praktyce funkcjonowania spółek. Wyniki niezależnego od urzędu
monitoringu mogą również okazać się użyteczne dla urzędników, jako element weryfikacji
oceny działalności własnej oraz spółek.
Ze szczegółową listą monitorowanych
www.spolki.siecobywatelska.pl.

gmin

można

zapoznać

się

na

stronie:

Metodologia monitoringu
Monitoring był prowadzony na podstawie wskazówek zawartych w narzędziu internetowym,
przygotowanym przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Uczestnicy i uczestniczki
wybierali do zbadania jedną spółkę komunalną z terenu swojej gminy (w dwóch przypadkach
były to gminy sąsiednie ze względu na brak spółki komunalnej w danej gminie). W ramach
monitoringu badanie dotyczyło wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których
jedynym właścicielem jest gmina. Dzięki temu powstał jeden wspólny dla wszystkich
monitorowanych gmin schemat działania. Schemat zawierał: opis wskazanych wyżej
obszarów działalności spółek, wykaz dokumentów związanych z ich funkcjonowaniem, które
uczestnicy i uczestniczki monitoringu analizowali oraz wskazówki, jak zebrać potrzebne
w monitoringu dane. Schemat miał charakter pomocniczy. Głównym zadaniem uczestników
i uczestniczek było zgromadzenie podstawowych informacji ze wszystkich obszarów
wskazanych przez organizatora. Ponadto uczestnicy i uczestniczki monitoringu już
niezależnie od siebie, w wybranych obszarach działalności spółek, pogłębiali swoją wiedzę
w oparciu o dodatkowe informacje. Dlatego też powstałe w ramach monitoringu raporty
różnią się między sobą m.in. w zakresie struktury.
Dane, stanowiące podstawę do napisania raportu, zostały zebrane m.in. poprzez wyszukanie
informacji dostępnych w internecie, składanie wniosków w trybie dostępu do informacji
publicznej oraz prowadzenie wywiadów z władzami gmin i przedstawicielami spółek
komunalnych. Pozyskiwanie informacji, ich analiza i podsumowanie trwało od stycznia
do sierpnia 2015 r. Wszystkie dane zostały wprowadzone przez uczestników i uczestniczki
do narzędzia internetowego i wraz z raportami są dostępne na stronie
www.spolki.siecobywatelska.pl.
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Opublikowanie raportów nie oznacza końca działań w ramach Monitoringu Spółek
Komunalnych. Raport stanowi punkt wyjścia do dyskusji, jak również do wprowadzenia
zmian, które umożliwią bardziej przejrzyste działanie badanych gmin i spółek komunalnych.
Zarówno uczestnicy, uczestniczki, jak i organizator mają nadzieję, że monitoring przyczyni
się do uświadomienia mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym środowiskom, że dla dobra
publicznego warto wyrażać swoje opinie, rozmawiać i angażować się w sprawy lokalne.
Informacja o organizatorze monitoringu
Organizatorem monitoringu było stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska,
którego misją jest działanie na rzecz dobrego rządzenia m.in. przez różne formy
obywatelskiej kontroli władz w celu zmiany sposobu działania instytucji publicznych
na bardziej przejrzysty i otwarty.
Monitoring Spółek Komunalnych stanowił część projektu „STRAŻNICTWO - profesjonalnie
i trwale w interesie publicznym” realizowanego w ramach programu Obywatele
dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

2.

DLACZEGO PRZYSTĄPIŁAM DO MONITORINGU SPÓŁEK
KOMUNALNYCH?

Jestem aktywną mieszkanką Szczecina, żywo zainteresowaną tym, co się w mieście dzieje.
Obserwując z dużą uwagą wydarzenia w temacie jawności, w pewnym momencie uznałam,
że czas się włączyć. Skoro jestem obywatelką, jestem odpowiedzialna za powierzone mi
przez przodków mienie, zobowiązana jestem egzekwować swoje prawa i nie powinnam
zostawiać walki o nie garstce zaangażowanych ludzi, którzy nie są w stanie monitorować
każdego zakątka kraju. Zresztą - jaki mieliby w tym interes? Walczą o dostępność narzędzi,
a czy ktoś będzie chciał z nich korzystać - to kwestia indywidualna.
Kiedy na stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pojawiła się informacja o projekcie
monitorowania spółek komunalnych, uznałam, że powinnam się zgłosić. Do tej pory moja
bezczynność wynikała z tego, że uważałam, że nie mam odpowiedniej wiedzy. Sieć
Obywatelska Watchdog Polska w projekcie deklarowała dostarczenie mi wiedzy. Zgłoszenie
poszło. Młynek rekrutacji mielił, sita przesiewały. Okazało się, że chętnych na prowadzenie
monitoringu było ponad 150 osób, młynek wypluł między innymi mnie. W grupie ponad
dwudziestu uczestników, często już aktywnych w swoich gminach, przeszłam stosowne
szkolenie. Niezwykle intensywne, wymagające, dostarczające ogromu wiedzy, ale i wsparcia.
Bardzo ważna sprawa - podkreślam to, co zostało odmienione na naszym szkoleniu przez
wszystkie przypadki - nie jestem w MSK, by łapać za rękę i krzyczeć "złodzieje". Celem
monitoringu jest przejrzystość działania spółek komunalnych. Czyli pozyskanie wiedzy
o tym, czy są zasady funkcjonowania i nadzoru nad nimi, ale także - czy są stosowane.
W dalszej perspektywie chciałabym, by w oparciu o wnioski z tego monitoringu, JEŚLI okaże
się, że można w jakiś sposób poprawić przejrzystość działania spółek komunalnych, dokonały
się stosowne zmiany. Sprzyja to zarówno samym spółkom, jak i mieszkańcom.
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3.

DLACZEGO MONITORUJĘ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI?

Od końca stycznia do końca maja prowadziłam monitoring przejrzystości i jawności działania
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (dalej: „ZWiK”) oraz przejrzystości i jawności
nadzoru nad spółkami miejskimi.
Na samym początku monitoringu musiałam wybrać, którą spółkę będę monitorować.
Ponieważ jestem początkującym watchdogiem, postanowiłam zacząć spokojnie, ale dokładnie
i sumiennie - najpierw jedna spółka, a kiedy przejdę wszystkie etapy i zakończę projekt,
wezmę się za kolejne. Zgodnie z podpowiedziami, ale i ze zdrowym rozsądkiem,
znalazłam BIP gminy Miasta Szczecin. Tam, w zakładce "Spółki z udziałem miasta",
odnalazłam wszystkie spółki z miejskim kapitałem. Skupiłam się tylko na tych ze 100%
udziałem miasta, żebym nie musiała toczyć batalii o informacje z udziałowcami. Już
na początku okazało się, że jest co najmniej kilka, które mnie zainteresowały. Wybór tej
jednej jedynej był naprawdę trudny. Ostatecznie wybrałam Zakład Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. Dlaczego? Jest wiele powodów. Po pierwsze jest to spółka duża, co oznacza sporo
pracy. Po drugie - niewątpliwie działa w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa,
postanowiłam więc sprawdzić, czy jedynie w tym. Po trzecie - ma w radzie nadzorczej
wiceprezydenta - chciałam się dowiedzieć, czy to właściwe. Po czwarte - często o niej słychać
- chciałam zobaczyć, czy nadzór właścicielski istnieje, w jakiej formie i czy jest skuteczny.
Po piąte - było w niej sporo kontroli i była szansa, że przyzwyczaiła się do odpowiadania
na pytania. Po szóste – ma obiecującą stronę internetową.
ZWiK sp. z o.o. jest spółką komunalną, której głównym zadaniem jest zaopatrywanie
mieszkańców miasta w wodę i odbieranie produkowanych przez nich ścieków. Gmina miasto
Szczecin jest jedynym właścicielem ZWiK sp. z o.o, czyli ma 100% jej udziałów. Funkcję
Zgromadzenia Wspólników pełni prezydent miasta. Spółka powstała we wrześniu 1999 roku
z przekształcenia zakładu budżetowego, a jej początkowy kapitał zakładowy wynosił 150 mln
PLN. Od 1999 roku był podwyższany siedmiokrotnie.
Wnioski i rekomendacje przedstawione poniżej zostały przygotowane w oparciu o informacje
uzyskane z Biura Nadzoru Właścicielskiego UM Szczecin i Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji. Monitoring zakładał szerokie spojrzenie na działania spółki – w sumie szukałam
odpowiedzi na 35 pytań dotyczących czterech obszarów funkcjonowania spółki.
Z przebiegiem monitoringu w Szczecinie, wszystkimi informacjami i dokumentami, które
pozyskałam, można zapoznać się na blogu oraz na stronie:


inkubator-kultury-otwartosci.blogspot.com



spolki.siecobywatelska.pl

W raporcie skupiam się na najważniejszych, moim zdaniem, wątkach poruszanych w ramach
monitoringu. Po pierwsze na skuteczności nadzoru prowadzonego przez miasto, jako
właściciela spółek komunalnych. Po drugie, lecz nie mniej ważne, na istnieniu procedur
regulujących pracę spółek, które ułatwiają przejrzyste działanie tych podmiotów i tym samym
prowadzenie przez mieszkańców obywatelskiej kontroli. Poniżej opisuję pozyskane
informacje, wnioski z nich wypływające oraz propozycje zmian w powyższych tematach.
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GŁÓWNA CZĘŚĆ RAPORTU
4.

NADZÓR

Gmina Miasto Szczecin prowadzi gospodarkę komunalną między innymi w formie spółek
prawa handlowego. Spółki wykonują zadania z zakresu użyteczności publicznej, które
polegają na bieżącym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie
usług powszechnie dostępnych takich jak transport zbiorowy czy odbieranie nieczystości.
Rada miasta w drodze uchwały decyduje o powołaniu danej spółki. Radni określają cel
i obszary działania spółki oraz ile miasto przeznaczy pieniędzy na funkcjonowanie spółki
(kwota ta może być podnoszona). Jedynym właścicielem spółek komunalnych, w których
100% udziałów/akcji należy do miasta Szczecin, jest miasto reprezentowane przez Prezydenta
Szczecina, który jednoosobowo występuje w roli Zgromadzenia Wspólników tych spółek.
Jego obowiązkiem jest nadzór nad realizacją przewidzianego dla spółki celu i sposobem
wydatkowania pieniędzy publicznych przez spółki komunalne.
Obecnie obowiązujące zasady sprawowania nadzoru zostały przyjęte Zarządzeniem nr 376/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12.09.2014 r., choć, jak wynika z zebranych przeze mnie
materiałów, nadzór (w różnych formach i umiejscowiony w różnych wydziałach urzędu
miejskiego) był sprawowany również przed datą przyjęcia ww. zarządzenia.
Zgodnie z zarządzeniem Gmina Szczecin prowadzi bieżący nadzór nad spółkami
komunalnymi. Podlegają one nadzorowi merytorycznemu odpowiednich wydziałów urzędu
miasta. Nadzór finansowy sprawuje Wydział Zarządzania Finansami Miasta, w przypadku
pozyskiwania funduszy pomocowych – wspólnie z merytorycznie nadzorującym spółkę
wydziałem urzędu, który weryfikuje celowość inwestycji. Skarbnik miasta w ciągu roku
przedstawia prezydentowi okresowe analizy dotyczące wyników finansowo-ekonomicznych
spółek. Nadzór formalny sprawuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego - wydział urzędu miasta,
którego zadaniem jest właśnie nadzór nad spółkami z udziałem miasta. W ramach swoich
zadań biuro przygotowuje spotkania zgromadzenia wspólników - zbiera opinie właściwych
jednostek organizacyjnych urzędu, skarbnika miejskiego i radcy prawnego na temat
funkcjonowania spółek, a także pozostałe dokumenty dotyczące danej spółki, niezbędne
do prawidłowego przebiegu zgromadzenia wspólników (np. bilans i inne dokumenty
księgowe). W Szczecinie funkcję zgromadzenia wspólników jednoosobowych spółek
miejskich pełni prezydent, a praktycznie - właściwy merytorycznie zastępca prezydenta.
W zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w przypadku spółek ze 100% udziałem miasta
(czyli również w sytuacji ZWiKu) udział bierze właściwy merytorycznie zastępca prezydenta,
zarząd spółki, ewentualnie główny księgowy, a także biegły rewident, który przeprowadził
badanie sprawozdania finansowego spółki. Rada nadzorcza wnioskuje o udzielenie
absolutorium dla zarządu na podstawie sprawozdania zarządu, badania sprawozdania
finansowego, raportu biegłego rewidenta i jego ewentualnych uwag. Absolutorium radzie
nadzorczej udzielane jest na podstawie analizy sprawozdania z jej działalności, a także
sposobu realizacji innych kryteriów, wyszczególnionych w paragrafie 27. Zasad Nadzoru
Właścicielskiego (między innymi na podstawie frekwencji, aktywności w podejmowaniu
inicjatyw, sposobu i szybkości reagowania na nieprawidłowości). W związku z faktem,
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iż w radach nadzorczych niektórych spółek zasiadają dyrektorzy wydziałów urzędu miasta,
w tym samego Biura Nadzoru Właścicielskiego, zachodzi ryzyko tendencyjnej oceny pracy
tych rad nadzorczych, ze względu na konflikt interesów.
Jednym z kryteriów oceny spółek komunalnych przez właściciela, czyli miasto, jest wynik
ekonomiczny. Spółki miejskie nie są podmiotami komercyjnymi, których głównym celem jest
maksymalizacja zysku. Podstawą oceny ich działalności jest wywiązywanie się
z powierzonych im do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, a tego nie da się
rozpatrywać wyłącznie pod względem rentowności i przynoszenia dochodów. Stąd miasto
jako właściciel nie wyznacza parametrów ekonomicznych, które spółki powinny osiągać.
Kontrolę nad sprawami finansowymi prowadzi się w oparciu o prognozy finansowe na cztery
kolejne lata. Analiza tych prognoz stanowi punkt odniesienia do weryfikacji bieżących
wyników osiąganych przez spółki. Sprawozdania finansowe wszystkich szczecińskich spółek
miejskich bada biegły rewident.
Kontrolę nad działalnością spółek komunalnych na bieżąco prowadzą rady nadzorcze.
Przeprowadzane są też audyty wewnętrzne. Jak wynika z informacji uzyskanych w trakcie
spotkania w Biurze Nadzoru Właścicielskiego, prezydent nie prowadził kontroli w spółkach
komunalnych, jako zgromadzenie wspólników. Za wystarczające uznaje kontrole rad
nadzorczych, audyty wewnętrzne w spółkach, a także inne, uwzględnione w systemie pracy
urzędu miejskiego sposoby weryfikacji tego, co dzieje się w spółkach komunalnych.
Nadzór merytoryczny nad działalnością spółki prowadzony jest na bieżąco przez odpowiednie
wydziały urzędu miasta. Nadzór formalny natomiast sprawowany jest przez Biuro Nadzoru
Właścicielskiego.
Reakcja właściciela na straty finansowe zależy od przyczyn, z jakich wystąpiły. Jeśli
przedmiot działalności spółki jest uzależniony od decyzji gminy, a spółka posiada niewielki
wpływ na możliwość generowania przychodów, może powstać strata. Na przykład spółki
zajmujące się transportem za swoje usługi otrzymują wynagrodzenie od gminy, zgodnie
z ustaloną wcześniej ceną za zrealizowane wozokilometry. Gdy ceny paliwa idą w górę,
spółka nie ma możliwości podwyższenia stawek ustalonych z gminą i w takim przypadku
koszty eksploatacyjne mogą przewyższyć przychody. Jeśli przyczyna strat jest inna,
np. niewłaściwe zarządzanie, inicjuje się program restrukturyzacyjny. Działania
restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne podejmowane są indywidualnie w stosunku do każdej
spółki. Biuro Nadzoru Właścicielskiego wskazuje, że nie ma potrzeby tworzenia do tego
jednego, ogólnego programu, czy wyznaczania kryteriów oceny, ze względu na fakt, iż spółki
monitorowane są na bieżąco. Uznano, że lepszą formą jest podejmowanie indywidualnych
decyzji w sprawie konkretnych przypadków. W ramach nadzoru właścicielskiego
systematycznie prowadzi się analizy przychodów i kosztów, porównując je do analogicznych
okresów z lat ubiegłych.
Procedury sprawowania nadzoru właścicielskiego są realizowane na bieżąco. Prezydent, jako
Zgromadzenie Wspólników, ma jasny obraz tego, co dzieje się w spółkach miejskich.
Ich aktywność kontrolowana jest wielowątkowo, co zapewnia dostęp do wszelkich
informacji. Pod kątem procedur uważam, że nadzór działa właściwie – właściciel ma wiedzę
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na temat działań podejmowanych przez spółki. Natomiast negatywnie oceniam nadzór
prowadzony przez inne podmioty i to ze względu na reguły ustalane przez właściciela,
o czym szerzej piszę w punkcie „przejrzystość”.
Radni miejscy mogą monitorować to, co dzieje się w miejskich spółkach w ramach Komisji
Budżetu i Finansów lub Komisji Rewizyjnej. Komisja Budżetu i Finansów otrzymuje
od Biura Nadzoru Właścicielskiego coroczną informację o działalności spółek z udziałem
gminy. Sprawozdanie to kompleksowo opisuje powstanie spółki, kapitał zakładowy, organy
spółki, informacje o działalności spółki w ostatnim okresie, a także jej sytuację ekonomiczno-finansową. Komisja Rewizyjna może inicjować kontrole w miejskich spółkach. Radni mogą
składać interpelacje, a także, podobnie jak wszyscy mieszkańcy – wnioski o udzielenie
informacji publicznej.
Z analizy rejestru posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin VI kadencji wynika,
że w okresie od 22.12.2010 r. do 06.11.2014 r. komisja przeprowadziła kontrolę dotyczącą
działania jednej spółki miejskiej - Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. Działania
te zostały podjęte na wniosek rady miasta, po ujawnieniu w prasie domniemanych
nieprawidłowości przy sprzedaży jednej z miejskich kamienic. Radni obecnej, VII kadencji,
nie podjęli do dnia 30.06.2015 działań kontrolnych w miejskich spółkach.
Z interpelacji radnych złożonych w latach 2013-2014 (w 2013 r. - 8, w 2014 r. - 3
interpelacje) do Biura Nadzoru Właścicielskiego, wynika ich powierzchowne zainteresowanie
działalnością spółek komunalnych. Pytania dotyczą jedynie małych fragmentów z szerokich
obszarów, jakimi zajmują się spółki. Na przykład radna Małgorzata Jacyna-Witt interesowała
się, ile odbyło się posiedzeń rad nadzorczych wszystkich spółek miejskich w 2012 roku
(interpelacja 003.950.2013), czy zostały podjęte działania w sprawie remontu kamienic
przy ul. Śląskiej, wnioskowała o udostępnienie dokumentów dotyczących ich sprzedaży
(interpelacja 003.969.2013), prosiła o informację w sprawie firmy pracującej na terenie
budowy Technoparku Pomerania w związku z informacjami, że nie płaci swoim
pracownikom (interpelacja 003.978.2013).
Dwie interpelacje wywołane były doniesieniami od osób trzecich o istniejących w spółkach
nieprawidłowościach. Spółki miejskie przypominają radnym o sobie zwykle w momencie,
kiedy pod obrady rady miasta wchodzą uchwały, które ich dotyczą (głównie chodzi
o dokapitalizowanie). W roku 2015 Komisja Rewizyjna Rady Miasta nie uznała za zasadne
utworzenie zespołu, który zająłby się przeglądaniem dokumentów pokontrolnych, także tych
ze spółek miejskich. Uważam, że radni powinni zainteresować się, w jaki sposób spółki
komunalne zarządzają miejskim majątkiem – zapytać, jak wiele należności wobec spółek
zostało umorzonych, jakim podmiotom i dlaczego, jak dystrybuowane są na przykład środki
na promocję, czy polityka pozyskiwania funduszy zewnętrznych na miejskie inwestycje
ma ekonomiczne uzasadnienie. Interpelacje składane przez radnych są jednostkowe,
wyrywkowe i pokazują, że jest to zainteresowanie czysto interwencyjne (wynika
z oficjalnych i nieoficjalnych informacji o nieprawidłowościach).
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Rekomendacje:
Radnym miejskim rekomenduję większe zainteresowanie się miejskim majątkiem. Dokładne
zapoznawanie się z uchwałami, które podwyższają kapitał zakładowy spółek, przekazują
do nich ruchomości i nieruchomości, interesowanie się, dlaczego konieczne jest dokładanie
do spółki, co stało się z mieniem wprowadzonym do spółki wcześniej, monitoring okresowy
spółek miejskich z użyciem wniosków o informację publiczną. Skupienie się na tym, jak
spółki gospodarują mieniem publicznym.

5.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważny jest nadzór urzędu miasta nad miejskimi spółkami.
Nie mniej istotna jest także kontrola obywatelska, czyli obserwowanie, co robią władze i inne
instytucje, które zarządzają pieniędzmi publicznymi. To są nasze pieniądze, powinny być
użyte do wykonania zadań publicznych, a więc takich, które wpływają na nasze życie.
Nie ulega wątpliwości, że spółki komunalne spełniają powyższe kryteria. Realizują zadania
z zakresu użyteczności publicznej. Miasto przekazuje do spółek miejskich spore sumy
z miejskiego budżetu, a także nieruchomości i ruchomości. Na przykład monitorowany przeze
mnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji był dokapitalizowany siedem razy. Łącznie wysokość
kapitału zakładowego ZWiK sp. z o.o. to 219 416 500,00 PLN. Dlatego postanowiłam
sprawdzić, ile o działalności spółek komunalnych może dowiedzieć się przeciętna mieszkanka
Szczecina i na tej podstawie ocenić ich otwartość i przejrzystość. Podstawą przejrzystości
działań jest stworzenie procedur, zasad regulujących w sposób konkretny i jasny różne
obszary funkcjonowania danej instytucji. Sprawdziłam więc, jakie procedury obowiązują
w zarządzaniu przez miasto spółkami komunalnymi, jak również w samym ZWiK, jakie są
ich zapisy oraz jak wygląda sytuacja, gdy takich procedur brak – z jakimi zagrożeniami się to
wiąże, jak wpływa to na przejrzystość funkcjonowania i dostęp mieszkańców do informacji.
Skupiłam się przy tym na procedurach w najbardziej newralgicznych moim zdaniem
obszarach działania spółek, czyli wyłaniania członków organów, ustalania wysokości
wynagrodzeń i nagród dla członków organów, wydawania środków na promocję oraz
dostępie do informacji publicznych posiadanych przez spółki.
5.1.

Wyłanianie członków organów spółek

W gminie miasto Szczecin nie ma procedur wyłaniania członków rad nadzorczych i zarządów
spółek miejskich. Jeśli spółka powstaje z przekształcenia zakładu budżetowego, prezesem
spółki zostaje dyrektor tegoż zakładu. Zmiany zarządu występują sporadycznie, nie są to
stanowiska o dużej rotacji. Zarząd powołuje rada nadzorcza, nie wiadomo jednak, na czyj
wniosek ani według jakich kryteriów. Z informacji otrzymanych z Biura Nadzoru
Właścicielskiego wynika, że niemożliwe jest podanie/określenie osoby, która ma takie
kompetencje. Biuro Nadzoru Właścicielskiego przyznało również, że nie istnieje procedura
w tym zakresie. Wskazało jedynie na art. 10a ust. 6 o gospodarce komunalnej, który mówi,
że Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje
i odwołuje rada nadzorcza. Prowadzi to do sytuacji, kiedy wybór osób, mających
samodzielnie kierować spółką, nie jest przejrzysty.
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Członkowie rad nadzorczych powoływani są zgodnie z zapisami umowy spółki lub statutu
spółki. Kandydatów na członków rad nadzorczych wskazuje prezydent, jego zastępca
lub sekretarz miasta. Kandydaci muszą spełniać wymagania ustawowe dla członków
rad nadzorczych.
Kontrola NIK już w 2010 roku zalecała stworzenie przejrzystych zasad doboru członków rad
nadzorczych. Z zaleceń NIK dotyczących organów zarządczych wprowadzono jedynie
uzależnienie wysokości wynagrodzenia dla członków rad nadzorczych od liczby spotkań
i frekwencji na spotkaniach.
Wprowadzenie do organów zarządzania i kontroli w spółkach komunalnych osób zależnych
od prezydenta miasta skutkuje brakiem niezależnego od właściciela nadzoru nad ich
działalnością. Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli w sytuacjach, gdzie władza
ma możliwość podejmowania jednoosobowych, uznaniowych decyzji, zawierane są kontrakty
z podmiotami prywatnymi i sprawowane funkcje nadzorcze i kontrolne, występuje
podwyższone ryzyko korupcji (NIK Delegatura we Wrocławiu: Informacja o wynikach
kontroli funkcjonowania wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na terenie
Dolnego Śląska, str. 30). Moim zdaniem ryzyko to dotyczy również niewłaściwego
gospodarowania miejskim majątkiem niekoniecznie związanego z korupcją. Dlatego tak
ważne jest, żeby organy zarządcze i kontrolne były niezależne od właściciela, aby nie mógł
on jednoosobowo decydować o wszystkim, co dzieje się w spółkach – nawet jeśli robi to
pośrednio poprzez zależnych od siebie członków organów. Rolą rady nadzorczej jest stanie na
straży rzetelnego i gospodarnego zarządzania spółką poprzez kierowanie się własną wiedzą
i doświadczeniem, bez oglądania się na opinie właściciela. Brak procedur wyboru
kandydatów na stanowiska członków rad nadzorczych i członków zarządu sprawia, że
mieszkańcy nie mogą sprawować kontroli nad procesem rekrutacji. Stwarza też możliwość
przyznawania nominacji "po znajomości” i wyboru osób, które nie będą przygotowane
odpowiednio do samodzielnej i obiektywnej oceny sposobu gospodarowania miejskim
majątkiem. Przy bardzo szczegółowo opracowanym programie nadzoru właścicielskiego,
a także wskazówkach z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2010 roku, dziwi, że do dziś
urząd nie zdecydował się na wprowadzenie przejrzystego i jawnego rozwiązania dla tego
obszaru.
Zasiadanie w radach nadzorczych miejskich spółek dyrektorów wydziałów urzędu
miejskiego, czy też zatrudnianie w spółkach komunalnych radnych miejskich (obie praktyki
mają miejsce w Szczecinie) rodzi konflikt interesów. Jeśli dyrektor wydziału urzędu
miejskiego ocenia działalność spółki lub rady nadzorczej, w której sam zasiada, istnieje
ryzyko, iż ocena ta nie będzie w pełni obiektywna. Radny miejski, zatrudniony w spółce
komunalnej, a więc zależny finansowo od prezydenta (jako pracodawcy), może być odbierany
przez społeczeństwo jako niewiarygodny. Istnieje ryzyko, że jego decyzje w sytuacji
konfrontacji z władzami miasta będą konformistyczne, ze względu na możliwość utraty pracy.
Obniża to zaufanie społeczne nie tylko do radnego, ale i do całego organu, jakim jest rada
miasta. W ZWiK na dzień 17 lutego 2015 r. wśród osób zatrudnionych nie było radnych
miasta Szczecin, a opisane powyżej przypadki dotyczą innych spółek komunalnych.
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Łączenie stanowisk to dość popularne zjawisko w miejskich spółkach w Szczecinie. Siedmiu
członków zarządu miasta zasiada jednocześnie na stołkach członków rad nadzorczych lub
członków zarządu spółek z miejskim kapitałem (prezydent, czterech wiceprezydentów,
sekretarz miasta i skarbnik miejski). Trzech dyrektorów Urzędu Miejskiego jest również
członkami rad nadzorczych spółek komunalnych. Trzy osoby zasiadają w zarządach dwóch
spółek komunalnych na raz, a trzy osoby są jednocześnie w zarządzie i w radzie nadzorczej.
Z zebranych przeze mnie na dzień 13 lipca 2015 roku materiałów wynika, że trzy osoby
są jednocześnie w radach nadzorczych dwóch spółek komunalnych z większościowym
udziałem miasta (Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Fundusz Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Miasta Szczecina sp. z o.o.). Zgodnie z art. 4 Ustawy o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwaną ustawą kominową
1. Jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek, o których
mowa w art. 1 pkt 4–7.
2. Osoba, która w dniu wejścia w życie ustawy jest członkiem rad nadzorczych dwóch lub
większej liczby spółek, o których mowa w art. 1 pkt 4–7, w terminie 3 miesięcy od tego dnia
zrzeka się członkostwa w radach nadzorczych odpowiedniej liczby spółek. W razie
bezskutecznego upływu tego terminu pozostaje członkiem tylko tej rady nadzorczej, w której
członkostwo uzyskała najwcześniej.
W powyższym przypadku, poza ewentualnym problemem niskiej efektywności prowadzenia
nadzoru nad dwiema spółkami, występuje złamanie prawa.
Dublowanie stanowisk w tak dużym mieście, jak Szczecin, budzi zdumienie. Wydaje się
niewiarygodne, by nie można było znaleźć odpowiedniej liczby kompetentnych osób,
mogących zająć się zarządzaniem miejskim majątkiem. Poza wątpliwościami etycznymi
(rzetelność oceny pracy poszczególnych organów, konflikt interesów), są też kwestie czysto
organizacyjne. Praca prezydenta miasta czy dyrektora wydziału UM w Szczecinie jest pracą
ogromnie obciążającą, wymagającą skupienia i pełnej koncentracji. Zarządzanie miejską
spółką to również zajęcie wymagające i obciążające, niewątpliwie nie jest to praca na pół
etatu. Należy zadać sobie pytanie, czy zarządzanie jednocześnie dwoma spółkami lub łączenie
obowiązków w UM i spółce jest efektywne i czy osoby pracujące w ten sposób na pewno
rzetelnie wypełniają swoje obowiązki. Moim zdaniem nie jest to możliwe. Pracując jako
członek zarządu w firmie nie można zakończyć pracy po ośmiu godzinach i iść do drugiej,
równie odpowiedzialnej i obciążającej. Łączenie tych stanowisk to działanie na niekorzyść
miejskiego majątku.
Rekomendacje:
W związku z tym, by poprawić efektywność nadzoru nad miejskim mieniem, właściwym
wydaje się:
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 wprowadzenie przejrzystych i jawnych konkursów na członków rad nadzorczych spółek
miejskich, by każdy zainteresowany mógł określić, na jakiej podstawie zostali wybrani
członkowie RN i możliwa była dyskusja, czy są to właściwe osoby na te stanowiska.
Wybrani członkowie RN powinni być niezależni zawodowo od właściciela spółki, aby
mogli obiektywnie oceniać sposób zarządzania spółką i gospodarowania majątkiem
publicznym. W związku z tym proponuję znowelizowanie zarządzenia Prezydenta
Miasta Szczecin ws. zasad nadzoru właścicielskiego i zapisanie w nich zasady
niepowoływania do rad nadzorczych spółek komunalnych pracowników Urzędu Miasta
oraz innych instytucji podległych prezydentowi i zawrzeć ten warunek w zasadach
konkursów do RN;
 wprowadzenie przejrzystych i jawnych konkursów na członków zarządów spółek
miejskich, by zarządzały nimi osoby najlepiej do tego predestynowane i przygotowane;
 odwołanie członków rad nadzorczych, zasiadających w dwóch radach nadzorczych,
w których miasto Szczecin posiada większość udziałów/akcji;
 przeorganizowanie kadrowe, by dana osoba mogła zostać członkiem zarządu tylko
w jednej spółce;
 zlikwidowanie praktyki zatrudniania w spółkach komunalnych radnych miejskich.
5.2.

Wynagrodzenia

Z pozyskanych informacji wynika, że w Szczecinie nie ma ustalonych zasad przyznawania
wynagrodzeń członkom zarządów spółek komunalnych i rad nadzorczych. Kwoty te ustala
zgromadzenie wspólników spółki, czyli prezydent miasta, ewentualnie odpowiedni zastępca
prezydenta. Są to konkretne, ustalone sumy, płatne co miesiąc. Bez problemu udało mi się
otrzymać informacje, ile kto zarabia zarówno w zarządzie ZWiK, jak i w radzie nadzorczej.
Wynagrodzenia są zgodne z ustawą kominową, ustalane na podstawie decyzji prezydenta
miasta. Prezes ZWiK zarabia 15.500,00 PLN miesięcznie, członkowie zarządu po 12.500,00
PLN. Wszyscy otrzymują także (na wniosek rady nadzorczej) nagrody roczne, w wysokości
przekraczającej dwukrotność pensji. Członkowie rady nadzorczej otrzymują od 2.600,00 PLN
(członek) do 3.200,00 PLN (przewodniczący) miesięcznego wynagrodzenia. Wszyscy –
zarówno zarząd jak i rada nadzorcza - zobowiązani są do składania oświadczeń majątkowych
i takie oświadczenia składają. Można się z nimi zapoznać na stronach BIP urzędu miasta
Szczecin.
Rekomendacje:
W obszarze wynagrodzeń sugerowałabym stworzenie jawnych procedur ustalania wysokości
wynagrodzeń i przyznawania nagród, by ich wysokość można było zweryfikować
na podstawie określonych kryteriów. W chwili obecnej kwotę ustala prezydent, nie wiadomo
na jakiej podstawie.
5.3

Promocja

Spółki komunalne działają w obszarze zaspokajania potrzeb publicznych i zastanowiły mnie
wysokie kwoty wydawane przez nie na promocję. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
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jest monopolistą na rynku, nie ma możliwości wybrania innego dostawcy wody czy odbiorcy
ścieków. Zapytałam, w jakim celu i na jakiej podstawie przyznawane są pieniądze
na promocję. Spore kwoty trafiają między innymi do klubów sportowych i agencji
(np. w 2014 roku KS Pogoń Szczecin otrzymał 350.000,00 PLN, Szczecińska Agencja
Artystyczna 50.000,00 PLN). Z uzyskanej przeze mnie odpowiedzi wynika, że konieczność
promocji wynika z wykorzystania w procesie inwestycyjnym pieniędzy unijnych. Nie ma
jednak procedury wyłaniania podmiotów promujących spółkę. Pieniądze przyznawane są
uznaniowo, na podstawie składanych wniosków. Obowiązują ogólne kryteria:
- jak koszty wsparcia przekładają się na intensywność promocji ZWiK
- masowość udziału mieszkańców miasta, a także turystów
- tematyka ekologiczna, prospołeczna, kulturalna i walory edukacyjne imprezy
- wspieranie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym
- zbieżność czasu i miejsca organizowania imprezy o charakterze lokalnym z realizacją
inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Więcej na stronie www.zwik.szczecin.pl.
Rekomendacje:
Stworzenie jawnych procedur, zawierających m.in. kryteria wyboru dofinansowywanych
projektów oraz roczny harmonogram składania wniosków i przyznawania dofinansowania,
znacząco poprawi przejrzystość wydawania publicznych pieniędzy i uniemożliwi spekulacje
na temat celowości ich wydawania.
5.4

Dostęp do informacji

Biuro Nadzoru Właścicielskiego odpowiadało na moje wnioski szybko i dokładnie.
W przypadku niejasności, natychmiast się ze mną kontaktowano, by je wyjaśnić. Otrzymałam
odpowiedzi na każdy wysłany wniosek.
BIP miejski jest bogaty w informacje, choć wyszukiwarka nie radzi sobie z wyszukiwaniem
informacji pod konkretnym kątem. Aby dotrzeć na przykład do interpelacji dotyczących
spółki, ewentualnie uchwał rady miasta, trzeba przeglądać całą zawartość, co jest
czasochłonne i nużące.
Strona internetowa ZWiK jest kolorowa, zawiera wiele informacji, różnego rodzaju odsyłacze
i linki. Ma interaktywne formularze dla klientów indywidualnych, które ułatwiają
mieszkańcom współpracę ze spółką. W trakcie prowadzenia monitoringu strona ta zmieniła
diametralnie swój wygląd. Ikona BIP spółki nadal jest u dołu strony, jednak została znacząco
powiększona, przez co jest lepiej widoczna. Niemniej umieszczenie jej u góry strony
poprawiłoby dostęp do biuletynu. Warto byłoby zrobić ten gest w stronę mieszkańców.
Biuletyn Informacji Publicznej na pierwszy rzut oka wydaje się bogaty. Po przejrzeniu jednak
okazuje się, że jest wyposażony niemal wyłącznie w informacje podstawowe o spółce,
częściowo nieaktualne. Majątek spółki określony jest na dzień 31.12.2008 r., podobnie jak
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informacja o wyniku finansowym spółki, podanym za rok 2008. Część poświęcona kontrolom
ma ostatnie informacje z 2011 roku, zaś w dziale pt. rejestry nie można zapoznać się
z żadnymi rejestrami, a jedynie dowiedzieć się, jakie rejestry prowadzone są w spółce. Wykaz
umów zawiera spis umów z dziewięciu miesięcy 2014 roku. Po zwróceniu się przeze mnie
o udostępnienie rejestrów umów za lata 2011-2013 zostały one udostępnione na stronie
biuletynu. Po zmianie wyglądu strony pojawiła się opcja "Pokaż ostatnio dodane", co na
pewno będzie wygodne dla osób monitorujących zmiany w biuletynie, zwłaszcza w sytuacji
jego systematycznego aktualizowania. Zakładka "zamówienia publiczne" wydaje się być
prowadzona na bieżąco - ostatnie wpisy są z końca lutego 2015. Archiwum z wynikami
przetargów kończy się na 2011 roku, choć jak wynika z głębszej analizy zakładki
o zamówieniach - w każdym zakończonym postępowaniu znajduje się plik z uzasadnieniem
wyboru danego oferenta. Publikowanie wyników na dwa sposoby wprowadza nieco
zamieszania i utrudnia poruszanie się po biuletynie, aczkolwiek odnalezienie informacji nie
jest bardzo skomplikowane.
Spółka sprawnie udostępniała mi odpowiedzi na większość zadanych pytań. Nie było
problemu z uzyskaniem dokumentów potwierdzających dokapitalizowanie spółki, informację
o zadłużeniu ZWiK otrzymałam po trzech dniach od wysłania zapytania. Podobnie było
z wynagrodzeniami zarządu. Bez problemu udało mi się umówić na wywiad
z członkiem zarządu spółki, a spotkanie przebiegło w życzliwej atmosferze, udzielono mi
brakujących informacji. Rada nadzorcza zignorowała moją prośbę o spotkanie.
Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi w związku z wysłanym zapytaniem.
Rekomendacje:
Ważną sprawą jest dostęp do informacji o tym, jak zarządzane jest miasto, a jednocześnie
dobrze by było, by nie obciążać pracowników urzędu miejskiego ponad konieczność
dodatkowymi zadaniami. Sugerowałabym utworzenie w BIP miasta zakładki, w której
odpowiednio usystematyzowane tematycznie znalazłyby się wszystkie odpowiedzi na wnioski
o udostępnienie informacji publicznej, składane do urzędu. Pozwoli to na odszukanie
pożądanych wiadomości, bez angażowania za każdym razem magistratu. Należałoby także
poprawić działania wyszukiwarki, by możliwe było odnalezienie na stronie wszystkich
dokumentów dotyczących konkretnego zagadnienia.
Niezbędne jest bieżące aktualizowanie BIP spółki. Sugerowałabym także rozbudowanie BIP
spółki o usystematyzowany dział odpowiedzi na wnioski o informację publiczną,
by odpowiedź na każdy wniosek była dostępna dla każdego chętnego w dowolnym
momencie. Takie działania zapewnią mieszkańcom możliwość kontroli, a spółce opinię
jawnej i przejrzystej.

Dorota Markiewicz
inkubatorkulturyotwartosci@gmail.com
12

Uwagi Prezydenta Piotra Krzystka
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Uwagi do zgłoszonych Uwag do raportu MSK
ZWiK
Łączenie funkcji
W swoim raporcie podkreślałam, że praca prezesa spółki komunalnej jest pracą
odpowiedzialną i z pewnością nie kończy się na ośmiu godzinach dziennie. Stąd wątpliwości
dotyczące efektywności zasiadania w zarządach dwóch spółek komunalnych. Uwagi prezesa
ZWiK potwierdzają moje spostrzeżenia. Nie da się zakończyć "prezesowania" codziennie
o godzinie 16.00. Jednocześnie prezes opisuje zasady pracy zarządu Spółki Wodnej
"Międzyodrze", w zarządzie której zasiada. Odnosząc się do przedstawionych faktów,
podtrzymuję moją tezę, że niemożliwe jest efektywne prowadzenie jednej spółki przy
jednoczesnej konieczności nadzorowania działania drugiej. Nawet w sytuacji, kiedy w tej
drugiej zarząd funkcjonuje w sposób zbliżony, do działania rady nadzorczej. Rzetelny nadzór
nad decyzjami dyrekcji nie może opierać się na informacjach pozyskanych i przetworzonych
w ciągu jednego dnia, a na bieżącą kontrolę zwyczajnie nie ma czasu.
Promocja spółki
Ustalenie harmonogramu sprawi, że każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek
w terminie, w którym pieniądze na pewno są. Termin składania wniosków, termin
przyznawania pieniędzy, a także kwota, jaką na ten cel przeznacza spółka będzie jawna
i wszystkim wiadoma. W momencie zakończenia rozpatrywania wniosków opublikowanie
informacji, kto i dlaczego pieniądze otrzymał, może się przyczynić do zapewnienia równego
dostępu do finansowania.
Urząd Miasta Szczecin
2.4
W sytuacji, kiedy członkowie rady nadzorczej spółki komunalnej, powoływani przez
prezydenta, wybierają zarząd tej spółki, a z kolei ten zarząd zatrudnia pracowników, obawa,
że pracownicy są zależni od prezydenta jest jak najbardziej uzasadniona. W sytuacji, kiedy
prezydent może odwołać "nieposłuszną" radę nadzorczą, czy też przy jej pomocy odwołać
"nieposłuszny" zarząd, nie widzę możliwości podejmowania przez te organa decyzji
niezgodnych z wolą prezydenta. Dlatego podtrzymuję, iż zatrudnianie radnych miejskich
w spółkach miejskich jest złą praktyką i sprawia, że pojawiają się istotne wątpliwości co do
niezależności tych radnych, którzy w spółkach miejskich pracują.
2.5
Zdublowana rada nadzorcza
Bez względu na to, jak wyjątkowa sytuacja ma miejsce w przypadku opisanych przeze mnie
spółek, a także czy jej członkowie otrzymują wynagrodzenie za pracę w obu radach
nadzorczych, czy też nie, zasiadanie jednocześnie w dwóch radach nadzorczych jest
niezgodne z prawem. W chwili obecnej jedyną możliwością jest odwołanie jednej rady
nadzorczej. Należałoby się też zastanowić nad tym, która rada nadzorcza jest nielegalna,
od kiedy i co z podjętymi przez nią decyzjami.
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Zdublowany zarząd
W świetle mojego raportu, ale także uwag do niego, zgłoszonych przez prezesa ZWiK
sp. z o.o., wniosek, że niemożliwe jest efektywne zarządzanie dwoma spółkami, powinien
zostać uznany za w pełni zasadny. Jeśli jednak działania obu spółek są rzeczywiście niemal
identyczne, to uzasadnionym wydaje się ich połączenie. Bez względu na to, czy członkowie
zarządu biorą, czy nie biorą wynagrodzenia za pracę. Koszty prowadzenia jednej spółki będą
znacząco niższe, niż prowadzenie dwóch takich samych spółek.
Jeszcze raz dziękuję za współpracę w czasie trwania projektu i liczę, że kiedy będę
podejmowała kolejne, tym razem własne inicjatywy monitorujące, spotkam się z takim
samym zaangażowaniem zarówno Urzędu Miasta, jak i miejskich spółek.
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