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Skróty:
BIP –
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MSK –
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UM –
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jst

–

jednostki samorządu terytorialnego

1. 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 gmin można
zapoznać się na stronie: www.spolki.siecobywatelska.pl. 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
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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.
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 PROWADZĘ MSK?
Nazywam się Piotr Sołowij. Miałem szczęście urodzić się we Wrocławiu i dzięki temu moją
małą ojczyzną jest stolica Dolnego Śląska.
Obecnie jestem studentem II roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego na kierunku prawo. Wiedza, którą do tej pory zdobyłem w trakcie mojej
edukacji wyższej, jest bardzo pomocna w trakcie MSK. Cieszy mnie bardzo, że to, czego się do
tej pory nauczyłem, mogę zastosować w praktyce, z pożytkiem dla Wrocławia i jego
mieszkańców. Mimo tego, że aktualnie większość czasu spędzam w Krakowie, nie
zapomniałem, gdzie jest moje miejsce na ziemi. Po studiach chciałbym wrócić do Wrocławia i
tutaj widzę swoją przyszłość.
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Wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne do MSK, musiałem odpowiedzieć na kilka pytań.
Myślę, że warto przytoczyć, co mną kierowało na samym początku przygody, jaką jest
monitoring: Dlaczego chciałby Pan wziąć udział w Monitoringu Spółek Komunalnych?
Ponieważ interesuję się sprawami społecznymi. Studiuję prawo i bardziej niż prawo w
książkach interesuje mnie ono w praktyce. Uważam, że mógłbym wykorzystać nabytą wiedzę
dla dobra innych. Ponadto uważam, że bardzo ważne jest pielęgnowanie naszej młodej 25letniej
demokracji. Szansę na rozwój demokracji widzę w samorządzie, gdzie obywatele mogą swoją
aktywnością kontrolować państwo. Dlatego ważne jest doglądanie, co dzieje się w naszym
najbliższym otoczeniu.
Z perspektywy czasu mogę potwierdzić, że to, co napisałem w grudniu 2014 roku, w dalszym
ciągu jest aktualne. Mógłbym dodać również, że codziennie przekonuje się o tym, że nie ma co
siedzieć z założonymi rękami i narzekać. Jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, trzeba działać.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O MPK1
3.1. Dlaczego monitoruję właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Każdy z uczestników MSK jako pierwsze zadanie miał wybrać jedną spółkę ze swojego
miasta/gminy, którą będzie monitorował. W poszczególnych gminach sytuacja wyglądała
różnie. Jedni z nas mieli do wyboru wiele spółek (np. Szczecin czy Wrocław), inni natomiast
musieli poszukać spółek w sąsiednich gminach (Pabianice). Ponieważ działania w ramach MSK
prowadzone były w różnych miejscach, dostaliśmy pewne wytyczne, jakie spółki wybrać, żeby
móc ewentualnie porównać nasze wyniki. Miała to być spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada monitorowana gmina. Te wytyczne
ograniczyły moje pole poszukiwań, ponieważ powyższe kryteria spełniało 9 z 20 spółek, w
których udziały posiada Gmina Wrocław.2
Po namyśle zdecydowałem się wybrać Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Skłoniły
mnie do tego następujące przesłanki. Transport publiczny jest bardzo ważną częścią miejskiego
organizmu. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej wpływa na to, czy uczniowie i studenci na
czas dojadą na zajęcia, o której mieszkańcy Wrocławia muszą wstać, żeby dotrzeć do pracy czy
starsze osoby będą mogły dojechać na zajęcia na Uniwersytecie III wieku, do teatru czy opery
(co jest szczególnie ważne w kontekście zbliżających się obchodów Europejskiej Stolicy
Kultury), jak bardzo zakorkowane będzie miasto czy jakim powietrzem będziemy oddychać na

Dane użyte w tym rozdziale pochodzą z dokumentu Sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu MPK Sp. z
o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
2
Zestawienie informacji dotyczących udziałów lub akcji Gminy Wrocław w spółkach prawa handlowego (stan
1

na dzień 18 maja 2015 r.) [dostęp online: http://bip.um.wroc.pl/contents/160]
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co dzień. Jak widać, transport publiczny wpływa na wiele skomplikowanych i złożonych
procesów. Ważne, żeby były one dobrze kierowane i nadzorowane.
3.2. Podstawowe dane o spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we
Wrocławiu
Nazwa firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Rodzaj spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data powstania

26.07.1996

Sposób powstania

Przekształcenie zakładu budżetowego

KRS

0000027173

Kapitał zakładowy spółki

236 651 625 zł

Średni stan zatrudnienia wyniósł 2 199 etatów w 2014 roku.
Średnia płaca w MPK wyniosła 4612 zł .
3.3. Przedmiot działalności spółki
Głównym przedmiotem działalności MPK są usługi przewozowe przy użyciu tramwajów i
autobusów. Generują one 96% przychodu spółki. Szczegółowe przedmioty działalności spółki
można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym, Biuletynie Informacji Publicznej MPK lub
też w metryczce spółki na stronie MSK. MPK realizuje cele, do których zostało powołane. Nie
prowadzi przy tym działalności gospodarczej nastawionej ściśle na zysk.
3.4. Władze spółki
Zgromadzenie wspólników – jednoosobowo tę funkcję sprawuje Prezydent Wrocławia – Rafał
Dutkiewicz.
Zgromadzenie wspólników pełni przede wszystkim funkcję uchwałodawczą, tak więc
podejmuje decyzje o najważniejszych sprawach dla spółki. Należą do nich między innymi:
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań
finansowych, udzielanie absolutorium członkom organów, nabywanie i zbywanie
nieruchomości, zatwierdzanie planów rozwoju spółki czy zawieranie niektórych umów, a także
podejmowanie decyzji o rozwiązaniu spółki.
W spółkach komunalnych jednostek samorządu terytorialnego, w których jedynym
właścicielem jest gmina, rolę zgromadzenia wspólników pełni organ wykonawczy jst, czyli w
przypadku Wrocławia będzie to Prezydent. Swoje uprawnienia może realizować przy pomocy
pełnomocników.
Więcej informacji o przedmiocie działalności tego organu można znaleźć w art. 227-254
Kodeksu Spółek Handlowych oraz akcie założycielskim spółki.
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Organami spółki są również Rada Nadzorcza i Zarząd.

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Dżedzyk

Członek Rady Nadzorczej – Jerzy Michalak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
Ewaryst Różewski

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny – Jolanta
Szczepańska

Członek Zarządu Dyrektor Finansowy – Grażyna
Kulbaka

Członek Zarządu Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Patryk
Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji i
Wild
Przewozów – Zdzisław Ferenz

GŁÓWNA CZĘŚĆ RAPORTU
4. POLITYKA WŁAŚCICIELSKA
Żeby dobrze zrozumieć, czym w istocie jest polityka właścicielska, warto sięgnąć do
wytycznych OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) dotyczących nadzoru
korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych. Przekładając je na realia samorządu,
politykę właścicielską można po krótce przedstawić jako cele, które realizuje samorząd poprzez
spółki komunalne, określenie roli właściciela oraz sposobów realizacji tejże polityki.
Różnorodne i czasami sprzeczne cele polityki właścicielskiej mogą prowadzić do biernego
sprawowania nadzoru właścicielskiego albo z drugiej strony do przejmowania przez właściciela
spraw i decyzji, które powinny być podejmowane przez organy spółki.
Niezmiernie ważna jest spójność owej polityki i unikanie gwałtownych zmian celów oraz jej
kierunku. Dzięki wyraźnej, spójnej i jednoznacznej polityce właścicielskiej przedsiębiorstwo
będzie przewidywalne, a jednocześnie pozwoli mieszkańcom, otoczeniu rynkowemu i innym
podmiotom na zrozumienie celów Gminy jako właściciela oraz jej długoterminowych
zobowiązań.
Ważnymi elementami przy jej tworzeniu powinny być: zaangażowanie mieszkańców przy
użyciu konsultacji społecznych, jawność i transparentność stworzonych dokumentów oraz
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poparcie polityki Gminy ze strony pracowników Urzędu Miasta i innych jednostek
samorządowych. 3
4.1. Polityka właścicielska Gminy Wrocław w stosunku do spółek komunalnych
Pytanie na temat polityki właścicielskiej skierowałem do Biura Nadzoru Właścicielskiego –
jednego z departamentów UM Wrocławia. Otrzymałem na nie następującą odpowiedź: We
Wrocławiu zagadnienia polityki właścicielskiej nie są ujęte w jednym dokumencie, a więc nie
istnieje jeden, sformalizowany i pisemny dokument na ten temat. Elementy polityki
właścicielskiej są rozproszone w kilku różnych dokumentach.
Polityka właścicielska wynika m.in. z:
•

zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego, które zostały ujęte w zarządzeniu
Prezydenta Wrocławia nr 2077/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych
zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego wobec spółek prawa handlowego z
udziałem Gminy Wrocław.

•

założeń polityki społeczno - gospodarczej Wrocławia na dany rok budżetowy - w
zakresie długoterminowych celów społecznych;

•

Wieloletniej Prognozy Finansowej – w zakresie zaangażowania kapitałowego i
parametrów ekonomicznych do osiągnięcia;

Natomiast kierunki rozwoju spółek są określane przez każdą spółkę na poziomie ich organów
(rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia). Polega ona na
uchwalaniu planów oraz przyjmowaniu sprawozdań rocznych oraz wieloletnich. Gmina
przystępuje do spółek lub tworzy je zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) na mocy uchwał Rady
Miejskiej, która określa i wskazuje cel działalności danej spółki. Cele oraz przedmiot
działalności są zawarte w umowach/statutach spółek. Nadto Spółki działają w oparciu o plany
roczne i wieloletnie, które są przedmiotem zatwierdzenia przez organy spółki tj. rady nadzorcze
albo zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie (w zależności od zapisów w
umowach/statutach). W przypadku zatwierdzania planów przez zgromadzenie, podlegają one
odpowiednio uprzedniej analizie ekonomicznej przeprowadzanej w Biurze Nadzoru
Właścicielskiego. W przypadku planów zatwierdzanych przez rady nadzorcze – Biuro dokonuje
weryfikacji planu po jego zatwierdzeniu.

3

OECD: Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, s. 27-28
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W przypadku jakichkolwiek uwag Biuro zwraca się do Zarządu danej spółki celem wyjaśnień.4
Do zadań BNW w obszarze polityki właścicielskiej należy opracowywanie strategii w zakresie
tworzenia, przystępowania, łączenia lub likwidacji spółek z udziałem Miasta oraz współpraca
przy tworzeniu strategii spółek z udziałem Miasta 5 . Zapytałem Biuro, jak to wygląda w
praktyce. BNW poinformowało mnie, że każdy przypadek jest opracowywany in concreto przy
udziale właściwych komórek UM, których wkład merytoryczny jest niezbędny.
Wszystkie działania odbywają się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz
wewnętrznych regulaminów UM.
4.2. Ocena polityki właścicielskiej
Gmina Wrocław nie posiada jednego dokumentu, który całościowo określałby zasady polityki
właścicielskiej. Istnieją jedynie rozsiane w różnych dokumentach elementy tej polityki.
Najwyższa Izba Kontroli, która prowadziła kontrolę w województwie łódzkim, analogiczną
sytuację oceniła w sposób negatywny6. Posiadanie jednego dokumentu pozwoliłoby określić
kierunki działania spółek lub ich ewentualnej prywatyzacji wraz z zakreśleniem horyzontów
czasowych (np. określenie, że dana spółka powinna być sprywatyzowana, w jakiej formie i że
w danym roku udziały miasta powinny wynieść przykładowo 75%, w kolejnym 50% etc.), a
następnie prowadzenie konsekwentnych działań w tym zakresie.
Warto też przywołać w tym miejscu postulat profesora Jerzego Hausnera, który został
zaaprobowany również przez Panią Barbarę Mrozowską-Nieradko. Postulują oni
wprowadzenie norm prawnych zobowiązujących organy stanowiące JST do corocznego
określania celu działalności spółek komunalnych i osiąganych przez nie efektów. 7
Prowadzenie sformalizowanej polityki właścicielskiej nie jest obowiązkiem. Jednak określenie
i spisanie czytelnych zasad w jednym dokumencie w tym zakresie ułatwiłoby z jednej strony
pracę urzędnikom realizującym politykę właścicielską, a z drugiej mieszkańcom i radnym
zaznajamianie się z założeniami polityki dotyczącej wszystkich spółek, których właścicielem
jest miasto. Jeden dokument to możliwość, aby cele stawiane w ramach polityki właścicielskiej
nie były ze sobą sprzeczne. Możliwość wglądu do niego przez mieszkańców, otoczenie
rynkowe i inne podmioty pozwoli na traktowanie spółek komunalnych jako dobrego partnera,
który jest przewidywalny i wiadomo, w jakim kierunku podąża. Stworzenie spójnego
dokumentu stanowi jednocześnie szansę, by pozyskać dla polityki miasta w tym zakresie
BNW: Opis zagadnień przygotowany przez BNW [w narzędziu plik: opis_zagadnien_watchdog_17.03.]
http://bip.um.wroc.pl/contents/content/228/3128
4

BNW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 03.07.2015, BNW.1431.4.2015,
NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str.25
7
B. Mrozowska-Nieradko Nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi [dostęp online:
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/nadzor-wlascicielski-nadspolkami-komunalnymi/
5
6
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poparcie mieszkańców (w ramach konsultacji społecznych) oraz pracowników Urzędu Miasta
i innych podmiotów samorządowych (w ramach włączenia ich do prac nad tym dokumentem).
Rozproszona polityka właścicielska nie spełnia tych zadań w wystarczającym stopniu.
4.3 Rekomendacje
1) Wprowadzenie jednego, pisemnego i sformalizowanego dokumentu regulującego kwestie
polityki właścicielskiej. Powinien on określać przede wszystkim:


ogólne cele, które miasto chce realizować poprzez spółki komunalne;



rolę Gminy w nadzorze właścicielskim;



sposób realizacji polityki właścicielskiej.

Przykładowymi zagadnieniami, jakie mogłyby się znaleźć w takim dokumencie, są:


kierunki rozwoju spółek;



długoterminowe cele społeczne do realizacji;



parametry ekonomiczne do osiągnięcia;





strategia w zakresie zaangażowania kapitałowego w spółki;
strategia w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji spółek;
obszary działania, w które miasto chce się angażować.

Działanie takie pozwoli m. in. na:



zwiększenie przejrzystości działalności spółek;
ograniczenie czasu potrzebnego do znalezienia informacji potrzebnych przy
podejmowaniu decyzji;



ułatwienie analizy, czy potrzeba powołania nowej spółki jest zasadna;



łatwiejsze dokonanie analizy osiągnięć ekonomicznych;



określenie planu prywatyzacji dla spółek jej wymagających.

Ostatni argument najlepiej ilustruje przykład piłkarskiego Śląska Wrocław. Wieloletnie
perypetie władz miasta z tą spółką stanowią materiał na osobny raport. Zasadniczym pytaniem
w tej kwestii jest, w jakim stopniu władze miasta powinny wspierać zawodowy sport w swoim
mieście oraz w jakiej formie to robić. Moim zdaniem forma spółki komunalnej nie jest do tego
najwłaściwsza, ze względu na cele dla jakich te spółki istnieją. Samorząd powinien przy
pomocy spółek prowadzić działalność z obszaru użyteczności publicznej, czyli realizować
zadania polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności w
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drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Trudno powiedzieć, żeby zawodowe kluby
sportowe takie właśnie usługi oferowały. W dodatku często oburza mieszkańców wspieranie
finansowe klubów sportowych przez miasta ze względu na wykładanie sporych sum na
potrzeby bardzo wąskiej grupy mieszkańców. Grupy, która na dobrą sprawę nie wymaga
wsparcia ze względu na swoją trudną sytuację materialną czy społeczną. Zawodowe kluby
sportowe powinny istnieć jako osobne podmioty prawne, niezależne od miasta. Oczywiście
miasto powinno wspierać ich rozwój, ponieważ stanowią niezwykle cenną wartość. Robienie
tego w formie spółki komunalnej może jednak prowadzić do wielu problemów, takich jak
nierównomierny, korzystny zdecydowanie dla jednego klubu, podział miejskich pieniędzy.
Miasto czuje się o wiele bardziej odpowiedzialne za klub będący jego własnością niż za inne,
które są prywatne. Przy podziale miejskich pieniędzy idących na sport taki klub zawsze będzie
priorytetem. A np. w przypadku zadłużenia to miasto będzie próbowało spłacać długi i ratować
klub, a gdy inny klub sportowy jest zagrożony, to miasto może nie podejmować żadnych
działań, bo w końcu to nie jego własność.
Obecny trend polegający na zmniejszaniu udziałów miasta w spółce jest moim zdaniem
pozytywny i należy go utrzymać, aż do całkowitego sprywatyzowania. Jeden dokument
dotyczący polityki właścicielskiej byłby odpowiednim miejscem na wyznaczenie celów, które
powinny zostać osiągnięte w poszczególny latach, aby móc doprowadzić do prawidłowej
prywatyzacji. Spisane zasady polityki właścicielskiej byłyby też właściwym miejscem na
określenie, czy miasto zamierza angażować się w obszar sportu zawodowego i w jakim
zakresie.
5. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI
Nadzór właścicielski jest sumą prawnych i ekonomicznych działań obejmujących relacje
pomiędzy właścicielem, w tym przypadku Gminą Wrocław, a osobami zarządzającymi spółką
w jego imieniu. Jest on realizowany przez monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej
nadzorowanych podmiotów czyli analizę sprawozdań finansowych czy osiąganych
wskaźników ekonomicznych. Innymi sposobami na jego sprawowanie jest gromadzenie
dokumentów i ich analiza. 8

więcej info: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/nadzor-wlascicielski/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=89F08EBB1D128E4DC1257A680032CD6F&litera=
N
8
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5.1. Nadzór Prezydenta Wrocławia i Biura Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami
komunalnymi
Nadzór właścicielski jest sprawowany przez wspólnika/właściciela za pośrednictwem komórki
organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia – Biuro Nadzoru Właścicielskiego.
Nadzór ten to suma działań składających się na: czynności faktyczne i prawne (dot.
dokumentacji spółek i funkcjonowania organów) oraz ekonomiczno-finansowe (tj. analiza
sprawozdań, planów, sytuacji ekonomicznej).
Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego zostały ujęte w Zarządzeniu nr 2077/04
Prezydenta Wrocławia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych zasad sprawowania
nadzoru właścicielskiego wobec spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Wrocław.
W ww. zarządzeniu poza szczegółowym wskazaniem zadań Biura zawarta została procedura
wyznaczania Przedstawicieli Gminy do rad nadzorczych spółek.9
Biuro Nadzoru Właścicielskiego jest komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia
wydzieloną w ramach Departamentu Prezydenta.
Z punktu widzenia nadzoru właścicielskiego do najważniejszych zadań wskazanych i
realizowanych przez BNW należy:
1. wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych Miasta w spółkach prawa handlowego z
udziałem Miasta:
PRAWA MAJĄTKOWE

PRAWA KORPORACYJNE
prawo głosu

prawo do dywidendy
prawo poboru czyli pierwszeństwo do
objęcia nowych udziałów/akcji

prawo udziału w zgromadzeniach

prawo do zbywania akcji/udziałów

indywidualne prawo kontroli w spółkach z o.o.

prawo do zwrotu dopłat

prawo żądania zwoływania zgromadzeń

prawo wypłaty za umorzony udział

prawo przeglądania księgi udziałów/akcji

oraz inne prawa majątkowe
W tych obszarach przysługują gminie powyższe prawa realizowane poprzez BNW, z których
korzysta ona z różną częstotliwością.
2. prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Miasta oraz dokumentacji organizacyjnej tych
podmiotów i prowadzenie zbioru dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi organów
spółek z udziałem Miasta.
9

BNW: Opis zagadnień przygotowany przez BNW [w narzędziu plik: opis_zagadnien_watchdog_17.03.]
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BNW prowadzi ewidencję wszystkich spółek, która zawiera wykaz spółek, strukturę
właścicielską, wysokość zaangażowania kapitałowego poszczególnych właścicieli,
dokumenty związane z członkami zarządów i rad nadzorczych, a także dokumenty związane
z powoływaniem członków na dane stanowisko.
3. opracowywanie strategii w zakresie tworzenia, przystępowania, łączenia lub likwidacji
spółek z udziałem Miasta; (patrz rozdział 4.1).
4. współpraca z innymi wspólnikami lub akcjonariuszami spółek z udziałem Miasta;
Współpraca jest oparta na realizacji postanowień umów/statutów, w tym przede wszystkim
celów danej spółki. BNW informuje również, że skład właścicielski spółek nie jest
przypadkowy i wszyscy współwłaściciele dążą do jak najlepszej realizacji zadań
powierzonych spółek.
5. współpraca przy tworzeniu strategii spółek z udziałem Miasta; (patrz rozdział 4.1)
6. monitorowanie pozycji rynkowej i finansowej spółek z udziałem Miasta;
Te cele BNW realizuje poprzez analizy sprawozdań finansowych oraz planów, co umożliwia
ocenę stanu finansowego, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć
gospodarczych i decyzji finansowych.
7. współpraca z organami spółek z udziałem Miasta w zakresie zmian majątkowych lub
udostępniania innym podmiotom składników majątkowych (w tym nieruchomości)10 Punkt
ten realizowany jest poprzez współpracę, jaka ma miejsce pomiędzy organami spółki i opiera
się na ustawach, regulacjach wewnętrznych oraz zasadach nadzoru właścicielskiego. Przy
zmianach w kapitale zakładowym jest to opracowywanie poszczególnych dokumentów po
stronie wspólnika/akcjonariusza jak i zarządu oraz rady nadzorczej.
Zapytałem, jak w praktyce wyglądała realizacja nadzoru właścicielskiego na przykładzie MPK.
Dowiedziałem się, że w ciągu ostatnich dwóch lat BNW realizowało w dużej mierze zadania
wynikające z bieżącego funkcjonowania spółki czyli prowadzenie ewidencji, dokumentacji
organizacyjnej oraz związanej ze sprawami kadrowymi organów spółki. Realizowane były też
prawa majątkowe i korporacyjne. W latach 2013-2014 BNW przygotowywało dokumentację
na zgromadzenia wspólników MPK sp. z .o.o., w wyniku czego podjęto 56 uchwał, w tym
Gmina dwukrotnie podwyższała kapitał zakładowy, wyrażała zgodę na zaciąganie
zobowiązań/rozporządzenie prawem w wysokości przekraczającej 5% kapitału zakładowego
spółki, dokonywano zakupu/sprzedaży nieruchomości. Analizy polegające na monitorowaniu

10

http://bip.um.wroc.pl/contents/content/228/3128
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pozycji rynkowej nie były prowadzone, ze względu na to, że w główny obszarze działalności
czyli lokalna komunikacja zbiorowa MPK jest praktycznie monopolistą.
5.2. Ocena nadzoru właścicielskiego Gminy Wrocław
We Wrocławiu mamy do czynienia z modelem nadzoru skoncentrowanego czyli
prowadzonego przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną – w tym przypadku Biuro
Nadzoru Właścicielskiego.
Przy ocenie BNW warto przytoczyć opinię z 2010 roku przygotowaną przez NIK przy okazji
kontroli P/09/186 „Funkcjonowanie wybranych spółek z udziałem samorządu gminnego na
terenie Dolnego Ślaska”.
Najwyższa
Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizacje funkcjonowania
nadzoru
właścicielskiego w Urzędzie, którym zajmowało się Biuro Nadzoru Właścicielskiego, komórka
organizacyjna wydzielona w ramach Departamentu Prezydenta, zatrudniająca w
kontrolowanym okresie 10-11 pracowników. Sześciu pracowników Biura było także członkami
rad nadzorczych, jako przedstawiciele Miasta Wrocław. Stosownymi aktami wewnętrznymi
uregulowano w Urzędzie zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z
udziałem Gminy oraz organizacje kontroli instytucjonalnej sprawowanej w spółkach
komunalnych.11
Reasumując, nadzór prowadzony przez Prezydenta przy pomocy Biura Nadzoru
Właścicielskiego, jak i moje kontakty z BNW, oceniam pozytywnie. BNW działa sprawnie,
odpowiadało merytorycznie na moje pytania oraz wyjaśniało swoje stanowisko. Osoby, które
odpowiadały na moje wnioski, oceniam jako kompetentne, a informacje za wyczerpujące i
rzetelne. Na początku napisałem maila do BNW z informacją o monitoringu i czy byłaby
możliwość spotkania się oraz zadania kilku pytań w sprawie nadzoru właścicielskiego. W
rozmowie z Dyrektor Aleksandrą Urban-Stromich przedstawiłem po krótce, czym będę się
zajmował w monitoringu i zaproponowałem spotkanie. Pani dyrektor zaproponowała, żebym
wysłał maila z pytaniami, na które BNW odpowie. Dane uzyskiwałem w trybie dostępu do
informacji. Przebiegało to sprawnie i w przyjaznej atmosferze. Zdarzało się, że byłem
informowany o tym, że mój wniosek wpłynął oraz kiedy powinienem spodziewać się
odpowiedzi. Świadczy to o tym, że byłem traktowany poważnie. Ogólnie BNW wywarło na
mnie wrażenie profesjonalnej i znającej się na rzeczy jednostki Urzędu Miasta. Najczęściej
kontaktowałem się z Panią Justyną Kosturkiewicz – Zastępcą Dyrektora Biura Nadzoru
Właścicielskiego. Powinienem zastrzec, jaki charakter ma powyższa ocena. Jest to ocena
obywatelska, a nie ekspercka. Prowadząc MSK, wykonywałem swoją pracę rzetelnie i
najdokładniej, jak potrafiłem. Do jeszcze adekwatniejszej oceny potrzebowałbym jednak

11

NIK Delegatura we Wrocławiu: Wystąpienie pokontrolne LWR-4101-11-02/2012, P/12/187 s.3
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zaplecza ekspertów potrafiących ocenić zasadność niektórych kwestii. Prowadząc samodzielnie
monitoring, nie jest to możliwe. W trakcie monitoringu otrzymuje wsparcie merytoryczne od
Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska, jednak przy tak obszernej tematyce jedna osoba nie
jest w stanie dogłębnie przeanalizować wszystkiego. Dlatego też w raporcie skupiam się na
najważniejszych kwestiach.

5.3. Kontrola sprawowana przez Radnych Rady Miejskiej Wrocławia
We wrocławskiej Radzie Miejskiej zasiada 37 radnych.12
Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. W tym fragmencie skupię się na jej
funkcji kontrolnej. Wprawdzie pojęcie kontroli nie jest równoznaczne z pojęciem nadzoru,
jednak nie można pominąć tej ważnej kwestii, jaką jest kontrola sprawowana przez Radnych.
Adresatem kompetencji kontrolnych jest przede wszystkim Prezydent i jego działania jako
organu wykonawczego gminy. RM wykonuje swoje kompetencje kontrolne przy pomocy
Komisji Rewizyjnej.13 Radni mogą też zadawać zapytania oraz interpelacje i sami interesować
się tematem spółek komunalnych.
5.3.1. Zapytania i interpelacje Radnych
W obecnej Kadencji na dzień 05.05.2015 r. radni złożyli w sumie 107 interpelacji i zapytań. Z
tego jedna interpelacja (Radnej Mirosławy Stachowiak-Różeckiej) dotyczyła bezpośrednio
spółek komunalnych, a mianowicie - dopłaty do MPK Sp. z o.o. w wysokości 60 mln zł14. Około
12 interpelacji dotyczyło transportu miejskiego - takich spraw jak kursowanie autobusów,
infrastruktura przystankowa czy dystrybucja biletów. Liczby te są szacunkowe ze względu na
to, że sam przeglądałem interpelacje na BIP UM i nie zawsze mogłem określić jaki dokładnie
zakres porusza dana interpelacja i zapytanie.
5.3.2. Działalność Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w kontekście spółek komunalnych
Komisja Rewizyjna w poszczególnych latach planowała/planuje zająć się następującą liczbą
kontroli:
2015 – 5 (tyle kontroli jest zaplanowanych)
2014 – 2 (w tym jedna z nich była kontynuowana)
2013 - 3

Szczegółowe dane można znaleźć: http://bip.um.wroc.pl/contents/393
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s.236
14
http://bip.um.wroc.pl/interpellations/content/17574
12
13
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2012 – 4
Z powyższego zestawienia wynika, że Radni na początku kadencji przystępują z zapałem do
pracy, jednak z czasem liczba kontroli w poszczególnych latach zmniejsza się. Ze wszystkich
kontroli, których Komisja się podjęła w tych latach, dwie dotyczyły spółek komunalnych.
1.
Kontrola stanu finansów Miasta w związku z budową Stadionu Miejskiego oraz
organizacją imprez na Stadionie Miejskim.
2.
Kontrola wykonywania uprawnień właścicielskich przez Prezydenta Wrocławia w
stosunku do spółki Wrocław 2012 sp. z o. o.
Pierwsza kontrola nie została wykonana ze względu na trwające w tym czasie czynności
kontrolne NIK i CBA. Ograniczenie to wynikało z braku możliwości dostępu do materiałów i
dokumentów źródłowych na podstawie, których mogłaby być przeprowadzona kontrola. 15
Wyniki kontroli NIK: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/13/187/LWR/
W protokole z drugiej kontroli możemy przeczytać, że przedłożone dokumenty pozwoliły
ocenić tylko formalnoprawną stronę działalności spółki Wrocław 2012 z pominięciem oceny
merytorycznej. W czasie posiedzenia KR w dniu 27 grudnia 2013 r. radni przyjmowali protokół
z powyższej kontroli. Zastrzeżenie dotyczące podstaw do oceny zasadności merytorycznej
podejmowanych przez spółkę decyzji zostało poddane dyskusji.
Przewodniczący zespołu kontrolnego powiedział, że stwierdzenie braku możliwości oceny
merytorycznej jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ „jeżeli zaczęlibyśmy wchodzić w to,
czy dopłaty do spółki służą finansowaniu koncertu, o którym wiadomo, że nie będą zwrócone,
to musielibyśmy tutaj 30 stron takich zastrzeżeń wymienić”. 16 Takie podejście trzeba uznać za
nieprawidłowe i oceniam je jednoznacznie negatywnie. Jeśli komisja decyduje się
przeprowadzić kontrolę, to powinna rzetelnie wywiązać się z tego zadania, przedstawiając
nieprawidłowości, o których się dowiedziała. Można zastanowić się, czy radni mogli w takim
wypadku podjąć inne działania w celu ustalania, czy powyższa decyzja był merytorycznie
zasadna. Chociażbym zasięgnąć opinii jakiegoś eksperta w tej dziedzinie. 17

15

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia: Protokół nr 27/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej Wrocławia z 12 lutego 2014 r.[plik dostępny w narzędziu: Komisja_Rewizyjna_kontrole]
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia: Protokół nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27
grudnia 2013 s.2
17
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia: Protokół z kontroli wykonywania uprawnień właścicielskich
przez Prezydenta Wrocławia w stosunku do spółki Wrocław 2012 sp. z o. o. .[plik dostępny w narzędziu:
Komisja_Rewizyjna_kontrole]
16
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5.3.3. Moje zapytanie mailowe do Radnych
W związku z prowadzonym przeze mnie MSK wysłałem mailowe zapytanie do wszystkich
Radnych obecnej czyli VII Kadencji Rady Miasta Wrocławia. Każdy mail został wysłany
osobno do każdego Radnego. Zależało mi, żeby były one skierowane bezpośrednio z imienia i
nazwiska do konkretnej osoby, żeby Radni potraktowali sprawę poważnie i udzielili
odpowiedzi.
Zadałem następujące pytania wszystkim radnym rady miejskiej:
1)
Czy interesował(a) się Pan(i) jako Radny(a) tematem spółek komunalnych? Jeżeli tak,
to jakimi spółkami i co wynikło z tego zainteresowania?
2)
Czy składał(a) Pan(i) w czasie pełnienia swoich obowiązków interpelacje lub zapytania
w związku z funkcjonowaniem spółek Gminy Wrocław?
3)
Czy Pan(i) lub Pana(i) Małżonek/Małożonka nie jesteście zatrudnieni w spółkach
komunalnych Gminy Wrocław lub nie świadczy Pan(i) usług na rzecz takich spółek?
Na moje pytanie odpowiedziało jedynie kilku radnych. Ze względu na to, że Radni ponoszą
przed wyborcami odpowiedzialność za swoją aktywność lub jej brak zdecydowałem się
wymienić w swoim raporcie osoby, które odpowiedziały.
Byli to (w kolejności udzielenia odpowiedzi):
1. Pan Marcin Krzyżanowski
2. Pan Krzysztof Szczerba
3. Pan Jacek Ossowski
4. Pan Jerzy Skoczylas
5. Pani Katarzyna Obara-Kowalska
6. Pan Jan Chmielewski
Na pierwsze pytanie spectrum odpowiedzi było najszersze. Radni najczęściej interesowali się
tym tematem w ramach spotkań klubów czy sesji Rady Miejskiej. Ponadto wskazywali swój
udział przy powoływaniu spółek, zwoływaniu nadzwyczajnych posiedzeń sesji Rady Miejskiej
zajmujących się tym właśnie tematem i zainteresowanie działalnością konkretnych spółek.
Jedna osoba odpisała, że nie interesuje się tym tematem, ponieważ jest zaangażowana na rzecz
innych obszarów działalności miasta.
Raport Monitoring Spółek Komunalnych
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Na drugie pytanie jedna osoba odpowiedziała twierdząco, dwie napisały, że korzystają z innych
sposobów zdobywania wiedzy w tym temacie, natomiast trzy nie składały zapytań i interpelacji
w tych sprawach. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM można samodzielnie
sprawdzić, jakimi sprawami interesowali się Radni, chciałem jednak od nich samych
dowiedzieć się, jakie mieli osiągnięcia na tym polu.
Na trzecie pytanie wszyscy Radni odpowiedzieli, że nie są zatrudnieni w spółkach.
Jest to sprawa będąca poniekąd na marginesie MSK. Uważam jednak, że warto docenić osoby,
które wywiązują się rzetelnie ze sprawowanego mandatu. Zdaje sobie sprawę z faktu, że Radni
mają dużo obowiązków i czasami można przegapić maila. Jednak decydując się na
sprawowanie funkcji Radnego, trzeba liczyć się z różnymi dodatkowymi obowiązkami m.in. z
przeglądaniem swojej oficjalnej skrzynki mailowej.
Warto przy tej okazji sięgnąć po opinie M. Króla, który w Słowniku Demokracji Samorządowej
w rozdziale I rozważa „Jaki powinien być radny”:
Czego mamy prawo oczekiwać od kandydata na radnego? Po pierwsze gotowości poświęcenia
czasu na sprawowanie tej funkcji. (…) Radny to nasz przedstawiciel, a system przedstawicielski
zakłada wzajemność relacji między wybierającymi, a wybranymi.18
Ponadto art. 23a ustawy o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) stanowi
treść ślubowania, jakie składają Radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
radnego:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców.
Natomiast art. 23 ust. 1 tej ustawy stanowi:
Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje
stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez
mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak
związany instrukcjami wyborców.
Bardzo bym chciał, aby wszyscy Radni działali zgodnie z powyższymi zasadami.

18

M. Król, Słownik demokracji samorządowej, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014, s. 11-13
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5.3.4. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
12 grudnia 2014 r. 14 Radnych opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek
o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia ze względu na problemy finansowe
MPK. Do wniosku Radni załączyli porządek obrad, projekt uchwały w sprawie
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wrocławia nad kondycją
finansową spółki MPK oraz zaprosili na obrady Prezesa MPK Władysława Smyka.
Sesja odbyła się 22 grudnia 2014 r. w godzinach między 15:00-24:00. Obecni byli wszyscy
radni.
Podczas Sesji najważniejszymi poruszanymi punktami obrad były informacje prezydenta
miasta na temat:



kondycji finansowej wrocławskiego MPK;
polityki wymiany taboru (autobusy i tramwaje) - dlaczego miasto nie dokonuje
mniejszych, ale regularnych zakupów autobusów i tramwajów;



zlecania przez MPK obsługi linii autobusowych firmom zewnętrznym - prezentacja
kryteriów wyboru, kosztów oraz potencjalnych oszczędności wynikających z takiego
rozwiązania;



czy pojazdy są leasingowane czy kupowane na kredyt i jakie są ekonomiczne motywy
wyboru tej formy;



potrzeb i motywów likwidacji zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Wróblewskiego;



systemu liczenia pasażerów.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli kondycji finansowej spółki
MPK (druk nr 28/14) opiniowały ją kluby radnych oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nie została uchwalona z powodu negatywnej opinii jednego z klubów oraz Komisji
Rewizyjnej. W efekcie czego Komisja nie uwzględniła tej kontroli w planie na rok 2015.
5.5. Rekomendacje w obszarze kontroli prowadzonej przez Radnych 1) Uważam, że radni
powinni w większym stopniu interesować się propozycjami mieszkańców. Podejmować
współpracę oraz być odpowiedzialni za swoje działania przed mieszkańcami. Niestety moja
inicjatywa spotkała się z niewielkim odzewem, nie licząc chlubnych wyjątków. Mam nadzieję,
że w okresie działań na rzecz zmiany będzie inaczej.
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2) Uważam, że Komisja Rewizyjna mogłaby większy nacisk położyć na kontrolę spółek Gminy
Wrocław. Jest to duży obszar działalności Wrocławia, w które zaangażowane są znaczne środki
pieniężne. O małym zainteresowaniu radnych świadczy fakt, że raptem tylko dwie kontrole w
tym obszarze odbyły się w latach 2012-2015, z których na dobrą sprawę nie wyniknęły
konstruktywne wnioski.

6. PROCEDURA WYBORU CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCHSPÓŁEK
6.1. Kryteria wyboru członków rad nadzorczych spółek
Biuro Nadzoru Właścicielskiego w odpowiedzi na jeden z moich wniosków odpowiedziało, że
Gmina Wrocław nie prowadzi konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych spółek
komunalnych, ponieważ nie obliguje jej do tego prawo. Kandydaci muszą spełniać wymogi
wynikające m.in. z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy o samorządzie gminnym
czy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Obecnie we Wrocławiu o sposobie wybierania członków rad nadzorczych traktuje Zarządzenie
nr 2077/04 Prezydenta Wrocławia z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych zasad
sprawowania nadzoru właścicielskiego wobec spółek prawa handlowego z udziałem Gminy
Wrocław” ze zmianami wprowadzonymi na mocy Zarządzenia nr 10489/10 Prezydenta
Wrocławia z dnia 17 września 2010 r. Dokładniej reguluje to jego paragraf 5, który stanowi:
1. Przedstawicieli Gminy do Rad Spółek wyznacza Prezydent Wrocławia.
2. Przedstawicielami Gminy w Spółkach mogą być pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia
oraz osoby nie będące pracownikami.19
Uzupełniając odpowiedź, BNW wskazało, że:
Kryteria wyboru nie są sformalizowane z przyczyn obiektywnych – każda spółka ma inny profil,
a kształt i skład każdej rady nadzorczej winien zapewniać jak najbardziej komplementarną
wiedzę m.in. z zakresu prawa, ekonomii i finansów, znajomości zagadnień branżowych,
specyfiki podmiotów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ważnych dla
danej jednostki zagadnień. Kształt rady nadzorczej winien być też dynamicznie dostosowywany
do aktualnej skali i potrzeb danej jednostki.20

19

BNW: Opis zagadnień przygotowany przez BNW [w narzędziu plik: opis_zagadnien_watchdog_17.03.]

20

BNW: Pismo BNW - BNW.1431.4.2015 00036608.2015.W z dnia 4.05.2015_piotr sołowij
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Warto też przytoczyć fragment odpowiedzi na zapytanie Radnego Leszka Cybulskiego:
Brane są też pod uwagę, przy wyznaczaniu przedstawiciela Gminy do składu rady nadzorczej,
cechy kandydata, które dają gwarancję profesjonalnego i rzetelnego wykonywania czynności
nadzorczych. Między innymi wymienić należy wiedzę merytoryczną, doświadczenie zawodowe
oraz wykształcenie. Nie bez znaczenia są również cechy i umiejętności osobowe, takie jak:
zdolność negocjacji i osiągania kompromisów, współpraca w grupie i nastawienie na tę
współprace oraz umiejętność motywowania innych. Rada nadzorcza jest organem działającym
kolegialnie i dlatego też wzajemna komunikacja między jej członkami jest niezwykle ważna.
Wyznaczenie przez Prezydenta Wrocławia wskazanych w piśmie osób, do składu rad
nadzorczych spółek z udziałem Gminy Wrocław oznacza, że Prezydent uznał, iż posiadają one
kwalifikacje do zasiadania w sposób zapewniający profesjonalne, rzetelne i obiektywne
wykonywanie powierzonych obowiązków.21
Podsumowując te odpowiedzi, widać, że nigdzie nie ma spisanych i jasnych kryteriów wyboru.
Jest to sytuacja, którą należy ocenić negatywnie, ponieważ prowadzi do braku transparentności
powoływania do organów spółek. Lepszym rozwiązaniem byłoby wskazanie konkretnych
kryteriów mających wpływ na wybór, takich jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe
etc.22
Członkowie rady nadzorczej muszą spełniać warunki ustawowe, żeby móc pełnić swoją rolę.
Są to następujące wymagania:
a) posiadanie wyższego wykształcenia;
b) zdanie egzaminu na kandydata na członka rady nadzorczej;
c) bycie osobą niekaraną;
d) zasiadanie jednocześnie tylko w jednej radzie nadzorczej spółki z większościowym
udziałem gminy.
Członkowie rady nadzorczej spółki MPK spełniają ustawowe wymagania. Otrzymałem również
skany dokumentów poświadczających te fakty (są one dostępne w narzędziu).
Jednocześnie członkowie rad nadzorczych gminy Wrocław składają przed objęciem funkcji
oświadczenia o braku kolizji z przepisami prawa przy pełnieniu funkcji. Tutaj członkowie RN
oświadczają o swojej niekaralności związanej z art. 18 ksh. Z pewnością można to
zakwalifikować jako dobrą praktykę, ponieważ oświadczenie zawiera kilka
najpopularniejszych przepisów, przy których może dochodzić do kolizji. Jednocześnie przepisy

21
22

BNW: Pismo BNW – BNW.0232.206.2012, l.dz.: 332
http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.16/wpis.729
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nie są wymienione w sposób enumeratywny, a stanowią jedynie przykładowe wyliczenie.
Świadczy o tym użycie zwrotu „w szczególności”.
Ten obszar trzeba ocenić pozytywnie. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi prawa
w dodatku mamy do czynienia z dobrą praktyką, jaką jest wymóg złożenia oświadczenia o
braku kolizji.
6.2. Rekomendacje w zakresie kryteriów wyboru członków rad nadzorczych spółek
komunalnych
Proponuję wprowadzenie konkursowego, kilkuetapowego postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członków rad nadzorczych spółek Gminy Wrocław.
Za takim rozwiązaniem opowiada się również NIK: Brak trybu konkursowego, zapewniającego
transparentność postępowania – zdaniem NIK – nie gwarantował wyboru najlepszych
kandydatów na to stanowisko. Ponadto w ocenie NIK określenie czytelnych zasad i kryteriów
wyboru członków rad nadzorczych stanowiłoby rodzaj dobrej praktyki i sprzyjałoby
profesjonalnemu, rzetelnemu i obiektywnemu wykonywaniu zadań przez osoby wybrane do
pełnienia tych funkcji.23
Podobne zalecenia pojawiły się w opiniach NIK w Szczecinie25
Biorąc pod uwagę opinie kontrolerów NIK z innych miast oraz obecne kryteria wyboru
członków rad nadzorczych, uważam, że można by udoskonalić obecne rozwiązania. Część
kryteriów, jakie są podstawą wyboru, stanowią pojęcia nieostre, które nie podlegają
bezpośredniej weryfikacji.
Pozwoliłoby to na wybranie najlepszego kandydata, który w jak największym stopniu spełnia
wszystkie stawiane przed nim wymagania. Rozmowy kwalifikacyjne z komisją konkursową
byłyby okazją do sprawdzenia kompetencji miękkich kandydata.
Postępowanie konkursowe nie pozostawi wątpliwości, że został wybrany najlepszy kandydat.
Prezydent nie będzie musiał obawiać się, że jego wybór zostanie oceniony jako dyskrecjonalny.
Osoba wskazana przez Prezydenta w obecnym systemie, jeżeli jest najlepszym wyborem, z
pewnością zostanie wybrana również w postępowaniu konkursowym.

NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, s.27
NIK Delegatura w Szczecinie: LSZ-4101-12-03/2010, s. 5
23
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6.3. Łączenie stanowiska członka rady nadzorczej z pracą w Urzędzie Miejskim Jak
wynika z odpowiedzi BNW:
Wśród członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Wrocław są m. in. pracownicy
Urzędu Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia nie jest członkiem żadnej z ww. rad
nadzorczych. Na dzień dzisiejszy tj. 4.05.2015r. na 80 członków rad nadzorczych spółek z
udziałem Gminy Wrocław - 29 osób to pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia.
[…]Przepisy prawa nie zakazują łączenia stanowisk urzędniczych z członkostwem w radzie
nadzorczej spółki z udziałem gminy.
4. Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej przez urzędnika ma wymierną korzyść
przejawiającą się w lepszym rozumieniu polityki realizowanej przez właściciela i jego
priorytetów, w pełniejszym zaangażowaniu takiej osoby w zadania realizowane przez daną
spółkę z uwagi na interes Gminy Wrocław, ponadto znacząco ułatwia to przepływ informacji
pomiędzy właścicielem, a jego reprezentantami, a także egzekwowaniem nałożonych przez
prawo na taką osobę obowiązków.24
Kwestią wymagającą publicznej debaty jest fakt łączenia stanowisk w Urzędzie Miejskim z
równoczesnym zasiadaniem w organach spółek komunalnych Gminy Wrocław. Sytuacja taka
nie jest niezgodna z prawem, jednak może budzić różnorakie wątpliwości. Poniżej
przedstawiam kilka argumentów za jednym i drugim rozwiązaniem.
Argumentami przeciw możliwości łączenia stanowisk:
a)
łączenie zatrudnienia w administracji publicznej i w spółkach ma charakter konfliktu
interesów (publicznego i prywatnego) i może prowadzić do sytuacji korupcjogennych.25 Może
to działać np. w taki sposób, że pracownik administracji publicznej będzie nastawiony
przychylniej do „swojej” spółki ze względu na pośredni fakt, że im lepiej prosperuje spółka tym
jego osobista sytuacja jest lepsza.
b)
Łączenie ról osłabia mechanizm kontrolny właściciela spółki.28 W szczególności osoby
oddelegowane w Urzędzie Miejskim do sprawowania nadzoru nad spółkami będą oceniały
również swoją pracę jako członków rad nadzorczych, a jak wiadomo nikt nie jest dobrym sędzią
we własnej sprawie.
c)
Art. 293 § 2 kodeksu spółek handlowych zobowiązuje członków organów spółek do
wykonywania powierzonych im zadań w rzetelny sposób ze starannością wynikającą z
24

BNW: Pismo BNW - BNW.1431.4.2015 00033975.2015.W z dnia 4.05.2015_piotr sołowij

NIK Delegatura w Łodzi: Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, str.6 28
NIK Delegatura w Gdańsku, LGD-4101-020-01/2010, str. 4
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zawodowego charakteru swych działań. Ponadto ustawa o pracownikach samorządowych,
której podlegają wszyscy urzędnicy, zakłada, że będą oni wykonywali swoje zadania w sposób
rzetelny i bezstronny. Wykonywanie obowiązków służbowych wymaga czasu. W przypadku
łączenia stanowisk pojawia się pytanie, czy nie będą one ze sobą kolidować oraz czy ich
nadmiar nie spowoduje braku należytej staranności. Rodzi to też problem, jak łączyć obowiązki
wynikające z pracy w Urzędzie Miejskim, które mogą nakładać się tzn. być tego samego dnia,
o tej samej porze, co obowiązki wynikające z zasiadania w radzie nadzorczej.
d)
rolą rad nadzorczych jest rzetelne ocenianie decyzji podejmowanych przez zarząd spółki
na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia. Kiedy do rady nadzorczej wchodzi osoba, która
jako urzędnik podlega właścicielowi spółki, rodzi to pytanie, czy będzie ona w stanie
bezstronnie oceniać działania zarządu, bez oglądania się na opinie właściciela.
Argumenty za możliwością łączenia stanowisk (przedstawiane m.in. przez BNW):
a)
Przyjmując za prawdziwą koncepcję racjonalnego ustawodawcy, należy stwierdzić, że
stanowi on normy prawne niesprzeczne i mające zrealizować konkretne cele. Więc skoro
stanowione przepisy dopuszczają taką możliwość, to musi za tym stać odpowiednie ratio legis.
b)
Pełnienie funkcji członka rady nadzorczej przez urzędnika ma wymierną korzyść
przejawiającą się w lepszym rozumieniu polityki realizowanej przez właściciela oraz jego
priorytetów.
c)
Ułatwia to przepływ informacji pomiędzy właścicielem, a jego reprezentantami, a także
egzekwowanie nałożonych przez prawo na taką osobę obowiązków.
Ponieważ moje odczucia w tym obszarze są ambiwalentne, uważam, że tę kwestię należy
solidnie przedyskutować w debacie publicznej i wybrać najlepsze rozwiązanie.
6.4. Zatrudnianie radnych w spółce MPK
Jak wynika z odpowiedzi spółki MPK nie zatrudniała i nie zatrudnia Radnych Rady Miejskiej
Wrocławia VI i VII kadencji w czasie pełnienia przez nich obowiązków radnego.
Fakt ten należy ocenić pozytywnie, ponieważ art. 24 f ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym
jednoznacznie zakazuje Radnym zasiadania w organach spółek z udziałem gminnych osób
prawnych. Taki zakaz nie dotyczy sytuacji zatrudniania Radnych jako szeregowych
pracowników, jednak również taka sytuacja byłaby niewłaściwa ze względu na występujący
konflikt interesów. Mógłby on polegać na nierzetelnym wykonywaniu obowiązków Radnego,
ponieważ Radny zatrudniony w danej spółce mógłby popierać rozwiązania korzystne przede
Raport Monitoring Spółek Komunalnych

www.mskwroclaw.strikingly.com
25

wszystkim dla tej spółki, a nie dobra gminy. Pośrednio prowadziłby do poprawy swojej własnej
sytuacji, a nie działał dla dobra wspólnego.
Osłabiałoby to również znacznie funkcję kontrolną, jaką mają sprawować Radni w stosunku do
Prezydenta miasta.
6.5. Podsumowanie rekomendacji w zakresie wyboru członków rad nadzorczych spółek
komunalnych
1)
Wprowadzenie postępowań konkursowych podczas wyboru członków rad nadzorczych
spółek
2)
Przeprowadzenie debaty na temat łączenia stanowisk członka rady nadzorczej oraz
zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Warto określić horyzont czasowy, w którym powinna odbyć
się taka debata oraz czym powinna się zakończyć tzn. wydaniem dokumentu/rekomendacji
podsumowującej kluczowe konkluzje. Moim zdaniem dobrym terminem byłby przełom
września i października 2015. Swój głos powinny móc zabrać wszyscy zainteresowani
Wrocławianie, przedstawiciele Prezydenta i UM, Radni, przedstawiciele miejskich spółek,
eksperci w dziedzinie spółek komunalnych czy kontrolerzy NIK. Uważam, że taka debata
byłaby bardzo pożyteczna dla rozwoju Wrocławia, więc chętnie pomógłbym w jej organizacji.

7. PRZEJRZYSTOŚĆ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM
7.1. Biuletyn Informacji Publicznej
Spółka posiada Biuletyn Informacji Publicznej, który znajduje się adresem
www.bip.mpk.wroc.pl. BIP jest systemem stron internetowych, stworzonych w celu
powszechnego udostępniania informacji publicznej. Powinna go mieć każda publiczna
instytucja. W dzisiejszych czasach jest to prawdopodobnie najdogodniejszy sposób
udostępniania informacji publicznych.
Na BIPie MPK możemy znaleźć następujące pozycje w menu: informacje o spółce (status
prawny, organy spółki, przedmiot działalności, majątek spółki, struktura organizacyjna);
reklamacje i
wnioski;
regulamin
przewozów; konkursy;
publiczne/zakupy/sprzedaż/zapytania ofertowe; informacja niedostępna.

zamówienia

Informacje dostępne w BIP są aktualne i zgodne z danymi, które zaczerpnąłem z Krajowego
Rejestru Sądowego. W przypadku zmiany jednego z członków zarządu informacja została ta
zmieniona i skład organów jest aktualny. Jedyną nieścisłością związaną z aktualnością jest brak
21. przedmiotu działalności według Polskie Klasyfikacji Działalności, a mianowicie
pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, który to jest wykazany w KRS.
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Wiadomości zaczerpnięte z BIP są rzetelne i zgodne z tym, co znajduje się w innych dostępnych
źródłach.
MPK posiada również dwie inne strony internetowe: http://www.mpk.wroc.pl/ oraz
http://pasazer.mpk.wroc.pl/ Można znaleźć na nich informacje związane z tym, co aktualnie
dzieje się w MPK, różnych akcjach społecznych organizowanych przez MPK czy zakupach
nowego taboru.
7.2. Dostęp do informacji publicznej
Podczas MSK złożyłem 8 wniosków do MPK, w których wnioskowałem o 12 informacji:
- akt założycielski,
- sprawozdania finansowe,
- sprawozdania z działalności zarządu,
- zestawienie wynagrodzeń,
- nagrody wypłacane członkom organów,
- umowy członków zarządu,
- lista osób zatrudnionych,
- lista podpisanych umów, - rejestr uchwał rady nadzorczej,
- rejestr uchwał zarządu, - zatrudnienie Radnych,
- datę powstania spółki i datę wpisania do KRS.
Odpowiedzi otrzymałem w terminie zgodnym w ustawą, czyli do 14 dni. Średni czas
odpowiedzi na moje wnioski wyniósł w przybliżeniu 9,2 dnia.
Co do zasady uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi w zakresie 11 informacji, o które
wnioskowałem. Większość moich wniosków została zrealizowana bez problemu. Warto jednak
opisać dwa wyjątki związane z dostępem do informacji:
a) lista umów – informacja udzielona po napisaniu dodatkowego pisma
Złożyłem do spółki zapytanie o listę podpisanych umów przez spółkę MPK Wrocław w latach
2013-2014. Spółka stwierdziła, że odpowiedź na mój wniosek będzie bardzo czasochłonna,
dlatego poprosiła o uzasadnienie mojej prośby. Chociaż, zgodnie z prawem, nie musiałem
tłumaczyć, po co mi lista podpisanych umów, postanowiłem wyjaśnić powody złożenia
wniosku i swoje intencje. Jednocześnie ograniczyłem zakres wnioskowanych informacji z listy
umów za lata 2013-2014 do listy umów zawartych w marcu, czerwcu i grudniu 2013 roku oraz
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ostatniego kwartału roku 2014. Moja argumentacja przekonała spółkę i uzyskałem informację,
o którą wnioskowałem (wszystkie pisma związane z tą sprawą są dostępne w narzędziu).
b) lista pracowników – informacja nie została udzielona.
Wnioskiem z dnia 19 marca 2015 r. zwróciłem się do spółki MPK Wrocław w zakresie listy
osób zatrudnionych w spółce na dzień 19.03.2015 r. oraz na koniec roku 2013. MPK
poinformowała mnie, że informacja, o którą wnioskuję, nie stanowi informacji publicznej i
odmówiła mi jej udostępnienia. Kolejnym pismem ponowiłem swoje żądanie dowodząc, że jest
to informacja publiczna. Spółka uznając moje racje, tym razem odmówiła mi udostępnienia tej
informacji ze względu na ochronę prywatności oraz danych osobowych swoich pracowników.
W odpowiedzi na tę decyzję przygotowałem wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jednak
spółka nie zmieniła swojej decyzji i 15 maja 2015 roku otrzymałem ostateczną, odmowną,
decyzję. Ostatnim środkiem odwoławczym, który mi przysługiwał była skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponieważ przy pomocy innego wniosku uzyskałem
informację, która mnie interesowała, uznałem, że nie będę swoich racji dochodził na drodze
sądowej.
7.3. Wnioski dotyczące przejrzystości działania MPK Wrocław
Moja ogólna ocena kształtu współpracy ze spółką jest pozytywna. Wszystkie wnioski, które
składałem w sprawie dostępu do informacji publicznej, były rozpatrywane w ustawowym
terminie 14 dni, a niekiedy wcześniej. Ogólna średnia 9,5 dnia wydaje mi się dobrym wynikiem,
ponieważ częstą praktyką jest udzielanie informacji dokładnie w ostatnim możliwym dniu lub
przedłużanie bez powodu okresu załatwienia sprawy do maksymalnego 2 miesięcznego
terminu. Uzyskałem wszystkie informacje, o które wnioskowałem - z wyjątkiem listy
pracowników. Również pozytywnie oceniam reakcje spółki w sprawie listy umów, jakie
zawierała. Pomimo pierwszej błędnej oceny sytuacji, po moich wyjaśnieniach MPK zmieniła
zdanie i udostępniła listę umów. Ograniczyłem swój wniosek, co było oznaką gotowości do
współpracy i dyskusji ze spółką. Okazało się to skuteczną taktyką. Jest też przykładem, że
relacje obywatel – państwo, gdy są prowadzone w sposób przyjazny i transparentny, przynoszą
korzyści obu stronom.
W ramach monitorowania przejrzystości finansów MPK wnioskowałem o listę umów
zawieranych przez spółkę, sprawozdania finansowe, informację o sposobie dokapitalizowania
MPK przez gminę oraz stan zadłużenia. Wszystkie informacje udało mi się uzyskać
bezproblemowo, jedynie więcej czasu zajęło mi uzyskanie listy umów, co szerzej opisane jest
powyżej.
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7.4. Rekomendacje w obszarze przejrzystości MPK
Pomimo mojej ogólnej pozytywnej oceny MPK są obszary, w których można znaleźć pole do
poprawy:
1) Pierwszym takim niedociągnięciem jest brak decyzji administracyjnej w momencie, gdy
spółka dokonuje anonimizacji udostępnianych danych. Z taką sytuacją miałem do czynienia np.
gdy udostępniono mi umowy członków zarządu, w których część danych była zaczerniona.
Jeżeli spółka wyłącza jakąś część informacji ze względu na ochronę pewnych praw (np. prawa
do prywatności), powinna równocześnie wydać decyzję administracyjną z uzasadnieniem, z
jakiego powodu to zrobiła.
Odnosząc się do decyzji administracyjnej, art. 14. § 1. kodeksu postępowania
administracyjnego stanowi, że Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.
235), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
Również art. 107 KPA, wskazuje, że Decyzja powinna zawierać: [...] podpis z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub,
jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Te wymogi nie zawsze były przez spółkę dochowywane. W sprawie listy pracowników
musiałem poprosić o wysłanie mi decyzji. Pozytywnie oceniam natomiast fakt, że gdy o to
poprosiłem, decyzja została wysłana bez problemu.
Jest to istotne ze względu na doniosłość decyzji administracyjnej w polskim systemie prawa
administracyjnego. Forma decyzji administracyjnej ma za zadanie chronić obywatela w
stosunkach administracyjnoprawnych, które ze swej natury są nierównorzędne. Jednocześnie
działając praworządnie, spółka nie będzie narażać się na niepotrzebne konsekwencje.
W związku z tym uważam za potrzebne ściślejsze przestrzeganie procedur związanych z
wydawaniem decyzji administracyjnych. Zrozumiałe jest, że MPK została postawiona przeze
mnie w nowej sytuacji. Ważne jest, aby w przyszłości w sposób prawidłowy stosowała przepisy
prawne. Pozwoli to spółce uniknąć dodatkowych kłopotów prawnych lub ewentualnych
postępowań sądowo administracyjnych.
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2)
Dodanie do Biuletynu Informacji Publicznej MPK zakładki Kontrole w Spółce.
Zakładka powinna zawierać dane publiczne, w tym dokumentację przebiegu i efektów kontroli
oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie przedmiotów ją przeprowadzających. Jest to
wymóg prawny zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obecnie w
BIP-ie MPK nie ma takich informacji.
3)
Biuletyn Informacji Publicznej MPK mógłby zawierać więcej informacji. Warto byłoby
umieścić w nim takie dokumenty jak sprawozdania finansowe 26 czy sprawozdania z
działalności Zarządu. Szczególnie ten drugi dokument wart jest publikacji. Zawiera wiele
ciekawych informacji, których poznanie przez mieszkańców Wrocławia pozwoliłoby lepiej
zrozumieć działania spółki. Zaktualizowania wymaga zakres przedmiotu działalności,
ponieważ w porównaniu z KRS brakuje punktu 21 tejże działalności.
4)
Ze strony Biuletynu Informacji Publicznej MPK można pobrać formularz wniosku o
udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP. Zawiera on pola, w których
należy podać swoje imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail. W żadnym
miejscu nie ma informacji, że są to pola nieobowiązkowe i wnioskodawca nie musi podawać
tych danych. Tryb udostępnienia informacji publicznej jest bardzo odformalizowany. Obywatel
musi jedynie wskazać, o co wnioskuje oraz w jakiej formie ma być mu udzielona informacja.
Należałoby stworzyć nowy formularz. Dobrym przykładem jak mógłby wyglądać taki
formularz jest strona internetowa Najwyższej Izby Kontroli 27, z której jasno wynika, jakie
informacje trzeba podać, aby uzyskać interesujące nas dane.
5)
Dobrą praktyką byłoby prowadzenie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów
zawartych przez MPK Sp. z o.o. oraz rejestru wniosków o informacje publiczną złożonych do
spółki.

26

W trakcie monitoringu tj. 26 maja 2015 w BIP pojawiły się sprawozdania finansowe spółki za lata 2010-2014

oraz opinie biegłego rewidenta za lata 2012-2014. Zmiana ta jest bardzo dobra. Możliwe, że jest to pierwszy efekt
działania MSK. Abstrahując od przyczyny pojawienia się dokumentów w BIP trzeba pochwalić kierunek zmian.
27

https://www.nik.gov.pl/kontakt/informacja-publiczna/
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8. PODSUMOWANIE
8.1. Ogólne wrażenia z monitoringu
Zbieranie danych oraz pisanie raportu było bardzo ciekawym doświadczeniem. W czasie swojej
pracy miałem okazję zobaczyć, jak funkcjonują spółki Gminy Wrocław, sama gmina oraz w
szczególności MPK. Zostałem pozytywnie zaskoczony współpracą z urzędnikami i
pracownikami spółki. Na początku jako zwykły obywatel miałem spore obawy, jak będzie to
wyglądało. Jednak okazało się, że strach ma wielkie oczy i z dozą pozytywnego podejścia
można dużo załatwić. Wydaje mi się to cennym doświadczeniem ze względu na istniejącą
barierę między urzędnikami i obywatelami oraz niski kapitał społeczny w polskim
społeczeństwie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z udziału w tym projekcie i mam nadzieję,
że przyniesie on pozytywne zmiany we Wrocławiu.
8.2. Najważniejsze rekomendacje
1) Wprowadzenie jednego, pisemnego i sformalizowanego dokumentu regulującego kwestie
polityki właścicielskiej.
2) Wprowadzenie konkursowego, kilkuetapowego postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członków rad nadzorczych spółek Gminy Wrocław.
3) Biuletyn Informacji Publicznej spółki MPK powinien zawierać więcej informacji np. wyniki
kontroli prowadzonych w spółce czy sprawozdania z działalności Zarządu MPK Sp. z o.o.,
rejestry umów i wniosków o informację publiczną oraz zmieniony wzór wniosku o
informację publiczną.
4) Zwiększenie roli Komisji Rewizyjnej w kontroli działalności spółek komunalnych.
5) Przeprowadzenie debaty na temat łączenia stanowisk w organach spółek i Urzędzie Miasta.
8.3. Moje dalsze plany w MSK
Napisanie raportu jest dopiero półmetkiem Monitoringu Spółek Komunalnych. Po
opublikowaniu raportu podejmę działania na rzecz zmiany. Chciałbym, żeby rekomendacje,
nad którymi pracowałem od stycznia do czerwca 2015 r., były okazją do dyskusji oraz żeby
zostały one zrealizowane przez Spółkę MPK oraz Gminę Wrocław. Mam nadzieje, że będzie to
również okazja do zaznajomienia mieszkańców z tą tematyką i będą mogli oni wyrobić sobie
swoją opinię w tym temacie.
9. UWAGI PREZYDENTA MIASTA WROCŁAWIA I SPÓŁKI MPK SP. Z O.O.
DOTYCZĄCE RAPORTU
9.1. Odpowiedź spółki MPK Sp. z o.o.
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Odniesienie się do wybranych fragmentów pisma MPK z 22 lipca 2015 r.
W odpowiedzi na mój wniosek dotyczący listy umów zawartych przez MPK otrzymałem
następującą odpowiedź od spółki:
Weryfikacja ww. rejestrów, w których zarejestrowanych jest kilkaset umów pod kątem oceny
czy zawierają one informacje podlegające ochronie, o których mowa wyżej, wymaga
szczegółowej analizy ich treści. Również dalsze czynności w postaci chociażby anonimizacji
danych osobowych czy skanowania wymaga analizy i zaangażowania wielu osób. Powyższe
potwierdza, iż wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przetworzonej.
Spółka wskazuje anononimizację i skanowanie jako przyczynę tego, że informacje prosta staje
się informacją przetworzoną. W swojej odpowiedzi argumentowałem, że tak nie jest. Całe
pismo można znaleźć w narzędziu internetowym. Swoją argumentację oparłem na m.in. na
następujących wyrokach sądowych: I OSK 977/11 - Wyrok NSA 9.08.2011, gdzie podniesiono,
że nie zmienia charakteru informacji publicznej z prostej na przetworzoną konieczność
usunięcia z treści decyzji pewnych jej elementów ze względu na wymogi ochrony danych oraz
I OSK 1857/13 – wyrok NSA 5.12.2013 r. stwierdzający, że „i]nformacja prosta nie zmienia
się w informację przetworzoną poprzez proces anonimizacji bo czynność ta polega jedynie na
jej przekształceniu, a nie przetworzeniu. Podobnie nie stanowi o przetworzeniu informacji
sięganie do materiałów archiwalnych.”
Jednocześnie nielogiczne wydaje się uzależnienie, że coś jest informacją przetworzoną od
ilości danych o jakie wnioskuje obywatel. Coś może być informacją przetworzoną albo nią nie
być. Przykładowo ryż jest ryżem w jednokilogramowej paczce jak również jest ryżem
przechowywany w silosie. Jest to niezależne od jego ilości.
W momencie kiedy Spółka odpowiedziała mi, że jej zdaniem lista pracowników nie jest
informacją publiczną przygotowałem pismo, w którym dowodziłem, że jest to informacja
publiczna. Spółka przyznała mi rację, że jest to informacja publiczna w piśmie z dnia
16.04.2015. (Co kwestionuje w powyższych zastrzeżeniach z dnia 22.07.2015). Po czym
odmówiła udostępnienia mi tejże informacji publicznej o czym poinformowała mnie
przesyłając skan decyzji na mój adres e-mailowy. Przesłany przez spółkę skan nie stanowi
decyzji administracyjnej ze względu na brak podpisu. Co wyjaśniam w raporcie w pkt. 7.4
Rekomendacje w obszarze przejrzystości MPK. W związku z tym zwróciłem się do spółki o
wysłanie tej decyzji tradycyjną pocztą, co zostało uczynione. Bez mojej ingerencji MPK nie
dochowałaby procedur, a przysłany elektronicznie skan nie spełniał wymogów formy decyzji
administracyjnej. Całą korespondencję ze spółką można przeczytać w narzędziu internetowym.
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9.2. Odpowiedź Urzędu Miasta Wrocław
Raport z Monitoringu Spółek Komunalnych

25.07.2015

Od: <justyna.kosturkiewicz@um.wroc.pl> Do:
Wysłano: 24 lipca 11:24
Temat: Raport z Monitoringu Spółek Komunalnych

Panie Piotrze!
Dziękujemy za pozytywny komentarz do naszej pracy :) jedyna uwaga jaką mam to ta, że na
stronie 13 Raportu przemianował Pan Panią Dyrektor Aleksandrę Urban Stromich na Joannę :)
Natomiast co do meritum Raportu  może Pana zainteresować rozstrzygnięcie Wojewody
Lubuskiego z dnia 6 marca 2015 roku, (sygnatura: NKI.4131.32.2015.ABej) dotyczące
zakresu przedmiotowego kontroli komisji rewizyjnej w kontekście spółek komunalnych,
ponieważ jest dość "świeże" i mógł Pan na nie jeszcze nie trafić a dotyczy jednej z wyrażonych
przez Pana rekomendacji.
Mam nadzieję, że się przyda.
Pozdrawiam serdecznie,
Justyna Kosturkiewicz
Zastępca Dyrektora
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Sukiennice 10
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