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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice1 

 

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice2 od 8 grudnia 2014 r. 

 

Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach przedsięwzięć PPP3,  efekty 
realizacji zadań publicznych w formule PPP,  nadzór podmiotu publicznego nad 
majątkiem publicznym oddanym do dyspozycji podmiotu prywatnego oraz nad jako-
ścią usług publicznych w ramach PPP.  

 

Lata 2015-2020, z uwzględnieniem dowodów wykraczających poza ten okres mają-
cych znaczenie dla badanej działalności. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 

 

Zdzisław Kaszuba, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli 
nr KGP/109/2020 z 9 grudnia 2020 r.  
 

(akta kontroli str. 1-9) 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym6 oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek7, wykonywane na podstawie 
umowy koncesji na usługi8 w formule PPP, zapewniło dostępność ww. obiektów oraz 
ich skuteczne wykorzystywanie na cele publiczne. NIK zauważa jednak niedosta-
teczną skalę realizowanych przez Koncesjodawcę remontów w Hali Spodek, co 
może obniżać efektywność zarządzania nią. Ponadto, ze względu na powierzenie 
partnerowi prywatnemu zarządzania Halą Spodek bez analiz wykonalności tego 
przedsięwzięcia, UM Katowice nie posiadał jakichkolwiek ocen opłacalności takiego 
modelu zarządzania. Nie określił także mierników efektywnego zarządzania tym 
obiektem. W okresie objętym kontrolą zaangażowanie finansowe Miasta Katowice 
w utrzymanie Hali Spodek nie zmniejszyło się, a jednocześnie przychody z tytułu jej 
użytkowania uzyskiwał partner prywatny, a nie Miasto. Wpływa to istotnie na obni-
żenie oceny efektów zmiany formuły zarządzania Halą Spodek. 

                                                      
1 Dalej: UM Katowice lub Koncesjodawca, a także Miasto. 
2 Dalej: Prezydent Miasta. 
3 Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a partnerami prywat-

nymi, której celem jest realizacja zadań publicznych oparta o podział zadań i ryzyk, regulowana przepisami 
ustawy o PPP lub ustawy o umowie koncesji 

4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
6 Dalej: MCK 
7 Dalej: Hala Spodek lub Spodek. 
8 Dalej: Umowa. 
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UM Katowice w celu uniknięcia ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej zobowią-
zany był zawrzeć umowę koncesji z operatorem, który będzie zarządzał MCK. Po-
wierzenie usług organizacji imprez i zarządzania operatorowi prywatnemu wybra-
nemu w ramach postępowania koncesyjnego znalazło potwierdzenie w decyzji Ko-
misji Europejskiej C(2013) 4413 w sprawie projektu pomocy przeznaczonej na bu-
dowę MCK. Wymagała ona, by żaden organ publiczny nie był w jakikolwiek sposób 
zaangażowany w zarządzanie budowaną infrastrukturą. Wykonując powyższy waru-
nek, UM Katowice podjął decyzję o powierzeniu jednemu partnerowi prywatnemu 
zadania zarządzania także Halą Spodek. Brak analiz uwzględniających taki wariant 
zarządzania mieniem publicznym spowodował, że w warunkach koncesji nie 
uwzględniono potrzeb dotyczących Hali Spodek. 

Zakres dostępności MCK pod względem liczby i rodzaju organizowanych imprez był 
zgodny z wymogami Umowy, a liczba uczestników osiągnęła przyjęte wskaźniki. 
W przypadku Hali Spodek, wobec której takich wskaźników nie określono, skala jej 
wykorzystania i dostępności była większa niż przed Umową. Rozliczenia finansowe 
pomiędzy Koncesjodawcą i Koncesjonariuszem w badanym okresie, po korektach, 
zostały zrealizowane zgodnie z pkt 9 i pkt 10 Umowy. 

W okresie od 2 maja 2016 r. do końca czerwca 2020 r. Koncesjodawca poniósł wy-
datki na rzecz Koncesjonariusza w wysokości 29 416,4 tys. zł oraz uzyskał od niego 
przychody w wysokości 9 009,4 tys. zł. Ponadto poniósł wydatki na remonty w wy-
sokości 13 294,9 tys. zł (MCK) i 13 096,0 tys. zł (Hala Spodek).  

Efektywność zarządzania Halą Spodek w formule PPP była obniżona przez niesku-
teczność działań w zakresie remontów i usuwania wad. Ryzyko w tym zakresie zo-
stało przypisane w Umowie UM Katowice. Tymczasem z uwagi na brak środków nie 
przeprowadzał on na bieżąco wnioskowanych remontów w  Hali Spodek. Liczba 
stwierdzonych wad lub koniecznych odtworzeń stanu pierwotnego wymagających 
remontów wskazanych w okresowych przeglądach budowlanych we wrześniu 
2020 r. wynosiła 125, a wartość szacunkowa tych remontów wynosiła 56,4 mln zł. 
Na rok 2021 w budżecie miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 9 397,6 
tys. zł na rozpoczęcie prac projektowych związanych z odtworzeniem tarasów w Hali 
Spodek, uszczelnienie jej kopuły i pokrycia dachowego, modernizację infrastruktury 
IT w Hali Spodek oraz zakup telebimu wewnętrznego, naprawę systemu BMS, wy-
mianę skorodowanych elementów w kanałach wentylacyjnych, naprawę central 
wentylacyjnych, renowację tkaniny osłaniającej strop, remont podestów i schodów 
oraz wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, rozbudowę 
systemu klimatyzacji i rozbudowę tablicy wyników. 

Biorąc pod uwagę stan techniczny oraz skalę wyeksploatowania Hali Spodek, NIK 
wskazuje na potrzebę podjęcia analizy problemu nierealizowania remontów w skali 
potrzebnej dla zachowania atrakcyjności tego obiektu dla użytkowników oraz wyko-
rzystania jego pełnej funkcjonalności. Efektem tych analiz powinno być wypracowa-
nie rozwiązań w zakresie pozyskania środków na wywiązanie się przez UM Katowi-
ce, jako Koncesjodawcy, z zadań w powyższym zakresie.   

 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Realizacja umów z partnerami prywatnymi w ramach 
przedsięwzięć PPP  

W latach 2015-2020 jedyną umową w formule PPP realizowaną przez Urząd Miasta 
Katowice była umowa koncesji10 na usługi organizacji imprez i zarządzania Między-
narodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek 
z dnia 4 lutego 2016 r. zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Katowice a PTWP Event 
Center spółką z ograniczoną odpowiedzialnością11 (etap operacyjny). UM Katowice 
decyzję o podjęciu ww. przedsięwzięcia w formule PPP (umowa koncesji) podjął 
w dniu 7 listopada 2012 r.12 Umowa została zawarta na okres 180 miesięcy (15 lat) 
liczony od dnia wejścia w życie Umowy, tj. od 2 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 
2031 r. W Umowie od chwili jej zawarcia do 31 grudnia 2020 r. nie dokonano żad-
nych zmian. 

Sekretarz Miasta Katowice13 wyjaśnił14, że decyzja o wyłonieniu jednego (wspólne-
go) zarządcy dla MCK oraz Hali Spodek i objęciu umową koncesji obu obiektów 
wynikała z analizy finansowej dla projektu MCK, wysokości kosztów zarządzania 
Halą Spodek przez jednostką budżetową Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji15 i prognozowanej skuteczności administrowania obiema nieruchomo-
ściami przez ten sam podmiot16. Z punktu widzenia właściciela, funkcjonalnie i logi-
stycznie połączone ze sobą obiekty zarządzane przez jednego operatora zyskały 
poprzez zwiększenie możliwości organizacji imprez w obu obiektach równolegle, co 
spowodowało, że kompleks MCK i Hala Spodek stał się jedynym w Polsce obiektem 
kongresowo - konferencyjnym, który może pomieścić w tym miejscu i czasie prawie 
15 tys. osób.  

Wynagrodzeniem Koncesjonariusza za świadczenie usług na rzecz Koncesjodawcy, 
zgodnie z pkt. 9 Umowy, było wyłączne prawo do wykonywania usług na rzecz użyt-
kowników MCK i Hali Spodek, w tym pobieranie pożytków wraz z płatnością Konce-
sjodawcy z tytułu dopłaty do infrastruktury Hali Spodek w wysokości 5 mln zł netto 
rocznie, powiększone o podatek VAT. Ustalając wysokość dopłaty wzięto pod uwa-
gę koszty utrzymania obiektów Hali Spodek (hali głównej, lodowiska, sali gimna-
stycznej, basenu) ponoszone przez MOSiR w Katowicach – zarządcę tymi obiektami 
w latach 2012-2013. Analiza kosztów Hali Spodek zarządzanej w latach 2012 – 
2015 przez MOSiR wykazała, że ich poziom był porównywalny z wysokością dopłaty 
określonej w Umowie. Płatność Koncesjodawcy z tytułu dopłaty do infrastruktury 

                                                      
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Postępowanie koncesyjne o zawarcie umowy koncesji prowadzone w trybie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. 

o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113). 
11 Dalej Spółka lub Koncesjonariusz. 
12 Karta Informacyjna sprawy nr 6/514/2009 rozpatrywana przez Prezydenta Miasta Katowice na posiedzeniu 

w dniu 2 października 2009 r., Zarządzenie wewnętrzne Nr 384/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 
7 listopada 2012 r. 

13 Dalej: Sekretarz Miasta 
14 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z dnia 21 stycznia 2021 r. 
15 Dalej: MOSiR 
16 Sekretarz Miasta w piśmie z dnia 26 lutego 2021 r. wyjaśnił, że przed zawarciem Umowy koncesji nie sporzą-

dzono prognozy utrzymywania i zarządzania Halą Spodek, jak również nie sporządzono analizy synergii za-
rządzania Halą Spodek i MCK.  

Opis stanu 
 faktycznego 
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Hali Spodek była w kolejnych latach indeksowana wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (dalej CPI17) liczonym za rok poprzedni. 

W 2016 r. Koncesjodawca zapłacił brutto Koncesjonariuszowi z tytułu dopłaty do 
infrastruktury Hali Spodek 4 100,0 tys. zł, w 2017 r. – 6 150,0 tys. zł, w 2018 r. – 
6 260,7 tys. zł 18, w 2019 r. 6 385,7 tys. zł, w 2020 r. 6 520,0 tys. zł. Ogółem w latach 
2016-2020 dopłaty wyniosły 29 416,4 tys. zł. Łączna kwota była zgodna 
z pkt 9 Umowy. 

[…]19. 

Koncesjonariusz uiszczał na rzecz Koncesjodawcy płatności składające się z części 
stałej określonej w Umowie, która wynosiła 1 550,0 tys. zł netto (1 906,5 tys. zł brut-
to) rocznie. Począwszy od roku następującego po pierwszym roku okresu obowią-
zywania Umowy część stała płatności Koncesjonariusza była każdego roku indek-
sowana wskaźnikiem wzrostu cen CPI względem wielkości z pierwszego roku okre-
su obowiązywania Umowy. Opłata stała brutto w kolejnych latach 2016-2020 wynio-
sła odpowiednio: 1 271,0 tys. zł, 1 906,5 tys. zł, 1 940,8 tys. zł20, 1 940,8 tys. zł 
i 1 950,3 tys. zł. Łączna kwota opłat za okres 2016 – 2020 wyniosła 9 009,4 tys. zł 
i była zgodna z pkt 10 Umowy. Wydatki UM Katowice w latach 2016-2020 na utrzy-
manie MCK wyniosły 13 014,2 tys. zł. 

Część zmienna płatności Koncesjonariusza ma być naliczana po zakończeniu okre-
su trwałości projektu21, tj. po 19 maja 2021 r. do dnia zakończenia Umowy tylko 
w latach, w których przychód operacyjny obiektów MCK oraz Hali Spodek przekro-
czy poziomy określone w Umowie. Część zmienna płatności Koncesjonariusza wy-
niesie 14% nadwyżki przychodu operacyjnego ww. obiektów ponad kwotę 15 mln zł 
netto, która to kwota, będzie podlegać indeksacji wskaźnikiem wzrostu cen CPI, 
począwszy od roku następującego po pierwszym roku okresu obowiązywania Umo-
wy. Wysokość przychodów operacyjnych za poprzedni rok kalendarzowy będzie 
weryfikowana przez Koncesjodawcę na podstawie przedkładanych przez Koncesjo-
nariusza w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku kalendarzowego sprawozdań 
z prowadzonej działalności, w tym raportów dotyczących sprzedaży biletów, prowa-
dzonych umów najmu itp. Do czasu zakończenia kontroli nie było podstaw do nali-
czania opłaty zmiennej. Wysokość przychodów operacyjnych Koncesjonariusza za 
rok 2020 wyniosła 8 893,4 tys. zł netto22. 

(akta kontroli str. 10-205, CD 482-528) 

                                                      
17 CPI – oznacza wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski”, wyrażony ułamkiem dziesiętnym. 
18 UM Katowice skorygował pomyłkę z 2018 r. dotyczącą zastosowania niewłaściwego wskaźnika i wyliczonej 

kwoty w 2019 r. W 2018 r. powinno być 6 273,0 tys. zł (wzrost o 1,8%, GUS 2,0%), w 2019 r. powinno być 
6 373,4 tys. zł (wzrost o 2%, GUS 1,6%). 

19 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zm.). Wyłą-
czenia dokonano w interesie PTWP Event Center sp. z o.o. W dalszej części wystąpienia w nawiasach kwa-
dratowych […] dokonano wyłączenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

20 UM Katowice skorygował pomyłkę z 2018 r. dotyczącą zastosowania niewłaściwego wskaźnika i wyliczonej 
kwoty w 2019 r.. W 2018 r. powinno być 1 944,6 tys. zł, a w 2019 r. powinno być 1 937,0 zł.  

21 Trwałość Projektu – oznacza zapewnienie przez Koncesjodawcę, zgodnie z art. 57 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006, że MCK w terminie pięciu (5) lat od zakończenia jego realizacji nie zostanie poddany zasadni-
czym modyfikacjom mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie 
nieuzasadnionej korzyści przez Koncesjodawcę lub inne podmioty zaangażowane w budowę i zarządzanie 
MCK oraz modyfikacjom wynikającym ze zmiany charakteru własności MCK albo z zaprzestania działalności 
wynikającej z realizacji MCK. 

22 Do ustawowego terminu zamknięcia ksiąg obrachunkowych za rok 2020, dane finansowe podlegać będą 
dalszej weryfikacji i mogą ulec zmianie.  
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Ze Sprawozdań Koncesjonariusza przedkładanych UM Katowice wynika, że 
w okresie od 2 maja 2016 r. do 4 kwietnia 2017 r. w MCK odbyło się 108 (wskaźnik 
rezultatu 105) imprez konferencyjno-wystawienniczych oraz 45 (wskaźnik rezultatu 
40) imprez sportowo-kulturalnych z udziałem ogółem 676 332 uczestników. W okre-
sie od 5 kwietnia 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r. odpowiednio 123 (wskaźnik rezultatu 
110) i 54 (wskaźnik rezultatu 43) z udziałem 592 323 uczestników. W okresie od 
5 kwietnia 2018 r. do 4 kwietnia 2019 r. odpowiednio 120 (wskaźnik rezultatu 115) 
i 57 (wskaźnik rezultatu 46) z udziałem 784 194 uczestników. W okresie od 5 kwiet-
nia 2019 r. do 4 kwietnia 2020 r. odpowiednio 129 (wskaźnik rezultatu 120) 
i 61 (wskaźnik rezultatu 50) z udziałem  329 248 uczestników. W badanym okresie 
Koncesjonariusz przedkładał UM Katowice Ramowy plan imprez oddzielnie dla MCK 
i dla Hali Spodek na każdy kolejny rok działalności.  

W badanym okresie Koncesjonariusz złożył 27 wniosków o ulepszenia, w trybie 
pkt 6.4 Umowy, zrealizowano 20 wniosków.UM Katowice poniósł koszty dwóch 
ulepszeń, tj. wykonania nowych linii na lodowisku Hali Spodek i malowania płyty 
(koszt 51,7 tys. zł) oraz wymiany 12 dysków macierzy monitoringu lodowiska (koszt 
13,0 tys. zł). Koncesjonariusz poniósł koszty dziewięciu ulepszeń (m.in. wymiana 
dziewięciu par drzwi oraz montaż kotar i kurtyn – szacunkowy koszt 200,0 tys. zł). 
Koszty siedmiu ulepszeń dotyczących: adaptacji pomieszczenia „sala restauracyjna 
w MCK”, doprowadzenia linii kablowej z RG oraz instalacji gniazda na potrzeby kon-
ferencji klimatycznej ONZ COP24, instalacji dwóch kasetonów budynku biurowo-
garażowego, kasetonu reklamowego dla Yumi, wykonanie ulepszeń w pomieszcze-
niu MCK w lokalu usługowym, wykonanie ulepszenia w budynku biurowo-
garażowym oraz ulepszenie Hali Spodek na potrzeby eventów w holu szatniowym 
i wykonanie ulepszenia w pomieszczeniu „lokal usługowy w MCK” ponieśli najemcy. 
Koszty dwóch ulepszeń w zakresie wymiany oświetlenia zewnętrznego MCK i prze-
róbki rolet w salach balowych poniósł wykonawca w ramach gwarancji. Do końca 
2020 r. nie zrealizowano siedmiu wniosków. Były to: ulepszenie oprawy LED na 
placu manewrowym, modernizacja stelaża w magazynie Hali Spodek na potrzeby 
najemcy, kapitalny remont budynku biurowego przy Hali Spodek (dawne biura 
MOSIR), montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu nr 22 na płytę 
Hali Spodka (szacunkowy koszt ok. 18,0 tys. zł), wyposażenie lodowiska w nowe 
bramki (szacunkowy koszt 8,0 tys. zł), wstawienie nowej bramy w osi A Hali Spodek 
(szacunkowy 80,0 tys. zł oraz utworzenie muzeum - strefa zwycięzców w Hali Spo-
dek (szacunkowy koszt 1 400,0 tys. zł).  

Koncesjonariusz oczekiwał zawierania umów serwisowych na rok kolejny z końcem 
danego roku obowiązywania umowy koncesji (obowiązek ten leży po stronie Konce-
sjodawcy) – umowy serwisowe mogły być zawierane dopiero po uchwaleniu budżetu 
na rok następny. Czynności opisane w pkt. 6.1 i pkt. 5.3 i-j umowy koncesji realizo-
wane były na mocy umów o świadczenie usług utrzymania technicznego obiektów 
zawartych przez Koncesjonariusza z podwykonawcami. Zgodnie z Umową Konce-
sjodawca ponosi koszty ubezpieczenia majątkowego obiektów.   

Zgodnie z pkt. 6.6 i Załącznikiem “S” pkt. 2 do Umowy Koncesjodawca pokrywał 
wynagrodzenia należne wykonawcom remontów. Zgodnie z pkt. 6.1.b umowy kon-
cesji Koncesjodawca pokrywał także koszty wynikające z umów serwisowych lub 
gwarancji w tym koszty niezbędnych przeglądów i czynności gwarancyjno-
serwisowych.  

UM Katowice powierzył Koncesjonariuszowi utrzymanie i kompleksowe zarządzanie 
techniczne MCK i Halą Spodek. Zdaniem UM Katowice23 Koncesjonariusz zgodnie 

                                                      
23 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z dnia 9 lutego 2021 r. 
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z pkt 3.2.d Umowy zapewniał zgodność działań, podejmowanych w celu wykonania 
umowy z uznanymi międzynarodowymi standardami utrzymania i zarządzania, 
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa personelu 
pracowniczego i osób korzystających z MCK i Hali Spodek. Dodatkowo zgodnie 
z pkt. 8.4.a.i i pkt. 8.4.a.ii Umowy Koncesjonariusz ponosił następujące ryzyka: ryzy-
ko związane z dostępnością MCK i Hali Spodek oraz usług na rzecz użytkowników, 
braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi standardami branżowymi 
a w szczególności: związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej ja-
kości, w tym wskaźników dostępności, określonych w Załączniku „I” do Umowy. 

Koncesjonariusz opracował harmonogram przeglądów technicznych urządzeń 
w Centrum i przedstawił go odrębnie dla MCK oraz Hali Spodek w terminie dwóch 
miesięcy od dnia przekazania odpowiednio dla MCK oraz Hali Spodek. Ponadto 
Koncesjonariusz jest w posiadaniu umowy zawartej pomiędzy UM Katowice i Gene-
ralnym Wykonawcą robót budowlanych inwestycji MCK i na bieżąco informował 
bezpośrednio Generalnego Wykonawcę o potrzebie i zakresie prac w ramach zgło-
szeń reklamacyjnych i gwarancyjnych. Czynności opisane w pkt. 6.1 Umowy reali-
zowane były na mocy umów o świadczenie usług utrzymania technicznego obiektów 
zawartych przez Koncesjonariusza z podwykonawcami.  

Koncesjonariusz zgodnie z pkt.6.8 umowy do końca września każdego roku przed-
kładał Koncesjodawcy listę przewidywanych prac dotyczących utrzymania i konser-
wacji obiektów na rok następny.  

Listy niezbędnych konserwacji bieżących, napraw awaryjnych, konserwacji tech-
niczno – prawnych, przeglądów i kontroli były wyszczególnione w umowach utrzy-
mania technicznego obiektów zawieranych przez Koncesjonariusza z podwykonaw-
cami. 

Wydatki UM Katowice w związku z realizacją pkt 6.1 i pkt 6.6 Umowy dotyczące 
MCK (roboty budowlane, dostawy, usługi w MCK) w latach 2016-2020 wyniosły 
odpowiednio: 2 281,9 tys. zł, 1 935,3 tys. zł, 3 507,6 tys. zł, 3 369,5 tys. zł 
i 2 200,6 tys. zł. Ogółem 13 294,9 tys. zł. 

Wydatki UM Katowice w związku z realizacją pkt 6.1 i pkt 6.6 Umowy dotyczące Hali 
Spodek (roboty budowlane, dostawy, usługi) w latach 2017-2020 wyniosły odpo-
wiednio: 695,1 tys. zł, 2 867,6 tys. zł, 6 528,1 tys. zł i 3 005,2 tys. zł. Ogółem 
13 096,0 tys. zł. 

Z przedstawionych przez UM Katowice list przewidywanych remontów wynika, że 
ilość stwierdzonych wad lub koniecznych odtworzeń stanu pierwotnego wymagają-
cych remontu wskazanych w okresowych przeglądach budowlanych, przez Konce-
sjodawcę i Koncesjonariusza na dzień przekazania tj. 2 maja 2016 r. dla Hali Spo-
dek i MCK wynosiła 106. Szacunkowy koszt remontów na 2 maja 2016 r. wynosił dla 
Hali Spodek i MCK 14 037,0 tys. zł. We wrześniu 2017 r. liczba wymaganych re-
montów wynosiła 141 a ich koszt szacunkowy 33 054,4 tys. zł. We wrześniu 2018 r. 
odpowiednio 173 i 45 269,0 tys. zł, we wrześniu 2019 r. - 155 i 41 659,0 tys. zł. We 
wrześniu 2020 r. liczba wymaganych remontów wynosiła 130, w tym pięć dotyczyło 
MCK. Wartość szacunkowa tych remontów to odpowiednio 56 376,8 tys. zł 
i 4 900,0 tys. zł. Według protokołu kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego 
i wartości użytkowej MCK z 7 kwietnia 2020 r. nie wykonano 18 napraw lub uszko-
dzeń, zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych. 

W Hali Spodek remonty o najwyższej wartości do wykonania to: 

• Balkony, loggie, tarasy, rampy – 1 600,0 tys. zł. 

• Nagłośnienie – 5 000,0 tys. zł. 
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• Telebim wewnętrzny na Hali Spodka – 2 500,0 tys. zł.  

• Uszczelnienie tarasów zewnętrznych – 1 500,0 tys. zł. 

• Infrastruktura sieci IT (Spodek hala główna, lodowisko, sala gimnastyczna, 
budynek) – 2 211,4 tys. zł. 

• Budynek biurowo – warsztatowo – 1 500,0 tys. zł. 

• Antresola – malowanie – 4 446,6 tys. zł 

• Instalacja ppoż. obiektu – 1 800,0 tys. zł. 

• Budynek MOSiR całość – 2 071,8 tys. zł. 

W MCK lista remontów obejmowała: 

• Gniazda w floor boxach w salach konferencyjnych, które nie zostały prawi-
dłowo umocowane i są niestabilne. Są do wymiany – 200,0 tys. zł. 

• Mikrofony bezprzewodowe, wszystkie sale wielofunkcyjne. Występują chwi-
lowe utraty zasięgu – brak wyceny. 

• Odpływ dla wód opadowych ze strefy zielonej doliny – 1 500,0 tys. zł. 

• Fundamenty, podłoga, ściany - poziom 1 - 200,0 tys. zł. 

• Ekrany wizyjne w Sali Wielofunkcyjnej – 3 000,0 tys. zł  

Zdaniem NIK duża ilość wad wymagających remontu oraz ich wzrastający koszt 
stanowi potencjalne zagrożenia dla efektywnego użytkowania w szczególności Hali 
Spodek w następnych latach. 

Sekretarz UM Katowice wyjaśnił24, że zadania były realizowane do wysokości środ-
ków zabezpieczonych w budżecie miasta na kolejne lata. Na rok 2021 w budżecie 
Miasta zostały zabezpieczone środki w wysokości 9 397,6 tys. zł na rozpoczęcie 
prac projektowych związanych z odtworzeniem tarasów Spodka, uszczelnienie ko-
puły i pokrycia dachowego Spodka, modernizację infrastruktury IT w hali Spodka 
oraz zakup telebimu wewnętrznego, naprawę systemu BMS, wymianę skorodowa-
nych elementów w kanałach wentylacyjnych, naprawę central wentylacyjnych, re-
nowację tkaniny osłaniającej strop Hali Spodek, remont podestów i schodów oraz 
wejścia do budynku warsztatowo-technicznego od ul. Olimpijskiej, rozbudowę sys-
temu klimatyzacji i rozbudowę tablicy wyników. NIK zauważa, że ww. kwota zabez-
pieczonych środków z przeznaczeniem na wymagane remonty stanowiła zaledwie 
15,3% kwoty ogółem (61 276,8  tys.  zł) niezbędnej do wykonania wszystkich re-
montów w 2021 r.   

[…]. 

 (akta kontroli str. 206-255, 273-279, 307-320, 385-401, 404-481, CD 482-528) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań wynikających z umowy 
koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania MCK oraz Halą Spodek obejmu-
jących wykonywanie zadań publicznych na etapie operacyjnym. Zakres dostępności 
MCK pod względem liczby i rodzaju organizowanych imprez był zgodny 
z wymogami Umowy, a liczba uczestników także osiągnęła przyjęte wskaźniki. 
Zwiększył się też stopień wykorzystania Hali Spodek. Rozliczenia finansowe pomię-
dzy Koncesjodawcą i Koncesjonariuszem w badanym okresie po korektach zostały 
                                                      
24 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z 16 lutego 2021 r. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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zrealizowane zgodnie z pkt 9 i pkt 10 Umowy. UM Katowice nie wywiązywał się 
jednak z obowiązków finansowania remontów i ulepszeń, przyjętych w Umowie w 
ramach podziału ryzyk. W kolejnych latach wzrastała liczba stwierdzonych wad lub 
koniecznych odtworzeń stanu pierwotnego wymagających remontu. Zaniechania te 
dotyczyły przede wszystkim Hali Spodek i obniżały jej funkcjonalność oraz dostęp-
ność. We wrześniu 2020 r. liczba wymaganych remontów wynosiła 130, w tym Hali 
Spodek dotyczyło 125 przedsięwzięć o szacunkowej wartości 56 376,8 tys. zł. Kwo-
ta zabezpieczonych środków budżetu Miasta przeznaczonych na wymagane remon-
ty stanowiła zaledwie 15,3% kwoty ogółem (61 276,8  tys. zł) niezbędnej do wyko-
nania wszystkich remontów w 2021 r. 

 

2. Efekty realizacji zadań publicznych w formule PPP 
w formie umowy koncesji 

Powierzenie usług organizacji imprez i zarządzania operatorowi prywatnemu wybra-
nemu w ramach postępowania koncesyjnego wynikało z decyzji Komisji Europejskiej 
C(2013) 4413 w sprawie projektu pomocy przeznaczonej na budowę MCK stwier-
dzającej, że "ani miasto, ani żaden inny organ publiczny nie będą w jakikolwiek spo-
sób zaangażowane w zarządzanie budowaną infrastrukturą, a więc operator będzie 
świadczył usługi całkowicie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność". UM 
Katowice w celu uniknięcia ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej zobowiązany 
był zawrzeć umowę koncesji z operatorem, który będzie zarządzał MCK. 

Cele związane z zawarciem umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą Spodek 
zostały określone w analizach przedinwestycyjnych. W Studium Wykonalności pro-
jektu unijnego Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach za cel ogólny 
przedsięwzięcia – rozumiany jako zbiór długoterminowych korzyści widocznych dla 
beneficjentów pośrednich po kilku latach od zakończenia realizacji projektu – uzna-
no trwałą poprawę konkurencyjności przestrzeni miejskiej Katowic. Bezpośrednim 
celem realizacji przedsięwzięcia było uzyskanie przez MCK w Katowicach pozycji 
wiodącego w Polsce i znanego na arenie międzynarodowej centrum kongresowo-
konferencyjno-wystawienniczego oraz centrum spotkań. W Strategii rozwoju Miasta 
Katowice jako główne cele określono m.in. dobrze urządzone i dostępne przestrze-
nie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu oraz 
funkcjonalno – przestrzenna integracja różnorodnych aktywności w obszarze śród-
miejskim. W Strategii rozwoju turystki Województwa Śląskiego jednym z celów było 
poszerzenie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej. W opisie wa-
runków koncesji w postępowaniu na świadczenie usług zarządzania MCK i Halą 
Spodek za główny cel uznano rozwój społeczno-ekonomiczny regionu śląska po-
przez efektywne zarządzanie kompleksem złożonym z nowoczesnej infrastruktury 
kongresowo-konferencyjno-wystawienniczej i sportowo-rekreacyjnej. W trakcie reali-
zacji dwóch projektów poprzedzających budowę MCK - także współfinansowanych 
ze środków unijnych - pn. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki 
biznesowej Katowic I i II etap jako cel bezpośredni projektów określono tworzenie 
wizerunku Katowic, jako ośrodka turystyki biznesowej. Przed zawarciem Umowy nie 
dokonano analiz opłacalności i efektywności zmiany formuły zarządzania Halą Spo-
dek.  

W ramach przyznanej koncesji realizowano usługi na preferencyjnych warunkach. 
Koncesjodawcy przysługiwało prawo do nieodpłatnego korzystania z MCK na cele 
związane z organizacją lub współorganizacją imprez w liczbie 40 dni w roku, Hali 
Spodek na cele związane z organizacją lub współorganizacją imprez w liczbie 10 dni 
w roku kalendarzowym dla głównej Hali Spodek i 20 dni w roku dla lodowiska.  

OBSZAR 

Opis stanu 
 faktycznego 
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Prawo do nieodpłatnego korzystania z powierzchni MCK i Hali Spodek w poszcze-
gólnych latach uzależnione było w roku:  

- 2016 od dnia wejścia w życie umowy koncesji tj. 2 maja 2016 r. (20 nieodpłatnych 
imprez MCK i 8 Hala Spodek). 

- 2017 od podaży wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Kon-
cesjodawcę (35 nieodpłatnych imprez MCK i 9 Hala Spodek), ponadto UM Katowice 
nie zgłaszał większych potrzeb w tym zakresie.  

- 2018 od organizacji: 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu COP24 - najem długoterminowy trwał od 27 paź-
dziernika do 29 grudnia 2018 r. (20 nieodpłatnych imprez MCK i 9 Hala Spodek). 

- 2019 od podaży wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Kon-
cesjodawcę (36 nieodpłatnych imprez MCK i 10 Hala Spodek).  

- 2020 od ograniczeń wynikających z pandemii COVID 19. 

Koncesjodawcy nie odmawiano prawa dostępu do przedmiotu koncesji. Koncesjo-
dawca korzystał z obiektów MCK i Hali Spodek w sposób opisany w pkt. 11.6 Umo-
wy. Zdaniem UM Katowice25 korzyści Koncesjodawcy są adekwatne do założonego 
podziału ryzyk, który odzwierciedla uzgodnienia podziału ryzyk dokonane podczas 
negocjacji. 

(akta kontroli str. 256-262, 282-284, CD 482-528) 

W Studium Wykonalności Projektu MCK Katowice opracowanym przez Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Katowice w latach 2009-
2010 i zaktualizowanym w 2013 r. jako bezpośredni cel realizacji przedsięwzięcia 
określono: „uzyskanie przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 
pozycji wiodącego w Polsce i znanego na arenie międzynarodowej centrum kongre-
sowo-konferencyjno-wystawienniczego oraz centrum spotkań”. 

W efekcie MCK miało przyczynić się do poprawy wizerunku Katowic i regionu ślą-
skiego w Polsce i za granicą. MCK miało wpłynąć na wzrost konkurencyjności mia-
sta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitalnych, do wzrostu zatrudnienia, 
w MCK miały zostać stworzone nowe miejsca pracy, do regeneracji środowiska 
fizycznego – obiekt zostanie wybudowany na terenie zdegradowanym, pozostałym 
po Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. 

MCK miało wzbogacić funkcje miejskie głównego węzła sieci osadniczej wojewódz-
twa śląskiego, pozwalając mu konkurować w skali kraju i Europy oraz umożliwić 
spełnianie swojego zadania wobec regionu. Katowice miały wzmocnić swoją rolę 
jako dużego miasta – ośrodka gospodarczego wzrostu oraz kreowania i dyfuzji in-
nowacji – w procesie rozwoju województwa. 

Przestrzeni miejskiej miały zostać nadane nowe funkcje, które umożliwią rozwój 
intratnego segmentu turystyki – turystyki biznesowej. MCK miało być nowym obiek-
tem o znaczeniu ponadregionalnym, związanym z organizacją międzynarodowych 
spotkań, kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych. 

MCK pozytywnie miało wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
śląskiego. Utworzenie jednego z największych w Polsce centrów kongresowo-
wystawienniczych miało stanowić okazję do promowania regionu, zacieśnienia 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z regionu a potencjalnymi nowymi zagra-
nicznymi inwestorami. Szacowano, że w roku 2019 z obiektu korzystać będzie 
88 tys. osób, a liczba międzynarodowych imprez wystawienniczych, kongresów etc. 
sięgnie 120. Dodatkowo na terenie MCK organizowane miały być imprezy o charak-

                                                      
25 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z dnia 13 stycznia 2021 r. 
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terze kulturalnym czy sportowym. W 2019 roku na terenie Centrum miało się odby-
wało przynajmniej 50 takich wydarzeń. Sala wielofunkcyjna o pojemności 8 tys. osób 
miała umożliwiać organizację imprez o skali międzynarodowej, co podniosłoby pre-
stiż regionu śląskiego w Europie i na świecie. 

MCK wraz ze zmodernizowaną Halą sportowo-widowiskową „Spodek” oraz powsta-
jącymi w sąsiedztwie nowymi gmachami Muzeum Śląskiego oraz Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia miało tworzyć nową przestrzeń publiczną, która 
wzmocniłaby rolę miasta jako regionalnego ośrodka wzrostu. Ponadto, Katowice 
miały się stać jednym z największych centrów kongresowo-wystawienniczych 
w kraju.  

W Opisie warunków koncesji w postępowaniu na świadczenie usług polegających 
na organizacji imprez i zarządzaniu MCK oraz Halą Spodek z 18 września 2014 r. 
stwierdzono, że zawarcie umowy koncesji będzie się przyczyniać do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Katowic poprzez działania mające na celu wykreowanie 
i promowanie marki MCK i Hali Spodek utożsamianych z potencjałem Miasta Kato-
wice oraz podniesienie konkurencyjności regionu. Celem przedmiotu koncesji był 
rozwój społeczno-ekonomiczny regionu Śląska poprzez efektywne zarządzanie 
kompleksem złożonym z nowoczesnej infrastruktury kongresowo – konferencyjno - 
wystawienniczej oraz sportowo – rekreacyjnej.  

Sprawne funkcjonowanie MCK miało umożliwić organizację kongresów, konferencji, 
seminariów, spotkań biznesowych oraz organizowanie imprez targowych i wysta-
wienniczych o ponad regionalnym znaczeniu. Efektywne zarządzanie Halą Spodek 
miało umożliwić organizację imprez sportowych i kulturalnych oraz rozwój aktywno-
ści MCK i Hali Spodek co miało przyczynić się do wzrostu konkurencyjności Miasta 
Katowice, poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych, atrakcyjne zago-
spodarowanie przestrzeni oraz poszerzenie oferty turystycznej regionu (w tym oferty 
turystyki biznesowej). 

Sekretarz UM Katowice wyjaśnił26, że Koncesjonariusz poprzez świadczenie usług 
na rzecz użytkowników MCK i Spodka w sposób określony w umowie koncesji za-
spakaja potrzeby publiczne poprzez organizowanie w obu obiektach wydarzeń ma-
jących przyczyniać się do rozwoju i promowania Miasta, jako destynacji atrakcyjnej 
dla rozwoju turystyki kulturowej i sportowej; promuje Centrum (MCK i Spodek), jako 
wizytówki Miasta, w szczególności dotyczy to Hali Spodek, która jest symbolem 
Miasta; zaspokaja potrzeby mieszkańców Miasta i regionu w zakresie sportu i rekre-
acji poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; umożliwia na pod-
stawie umów korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej klubom i związkom spor-
towym, placówkom oświaty oraz innym organizacjom kultury fizycznej na uzgodnio-
nych z nimi warunkach. 

W 2019 r. liczba uczestników we wszystkich spotkaniach konferencyjnych i wyda-
rzeniach biznesowych, kulturalnych, sportowych, naukowych w Katowicach wyniosła 
1 020 187 osób.  

Bezpośrednim celem realizacji przedsięwzięcia było uzyskanie przez MCK pozycji 
wiodącego w Polsce i znanego na arenie międzynarodowej centrum kongresowo-
konferencyjno-wystawienniczego oraz centrum przyjaznego rozwojowi turystyki 
biznesowej i przemysłowi spotkań. Zdaniem UM Katowice27 sposób i jakość świad-
czenia usług w zakresie organizacji imprez w MCK i Spodku przekładają się na 
utrwalanie nowego wizerunku miasta oraz pozytywne zmiany w postrzeganiu tych 
obiektów przez mieszkańców, a także potencjalnych inwestorów branży hotelowej. 

                                                      
26 Pismo UM Katowice nr AK.1710.13.2020.KB z 31 grudnia 2020 r. 
27 J.w. 
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Z Informacji z działalności Koncesjonariusza28 za okres maj - grudzień 2016 oraz za 
lata 2017, 2018, 2019 i za okres styczeń -  czerwiec 2020 r. wynika, że w badanym 
okresie Koncesjonariusz zgodnie z postanowieniami Umowy realizował świadczenia 
usług w zakresie rzeczowym, zapewniał ich dostępność dla obywateli pod względem 
fizycznym. W MCK w okresie maj - grudzień 2016 odbyły się 182 wydarzenia, 
w których udział wzięło ok. 185 tys. uczestników, natomiast w latach 2017-2020 było 
to odpowiednio 210 wydarzeń i 610 tys. uczestników, 209 wydarzeń 
i  495 tys. uczestników,  300 wydarzeń i 617 tys. uczestników oraz 98 wydarzeń 
i 152,9 tys. uczestników. W Hali Spodek w 2016 r. (od maja do grudnia) odbyły się 
84 wydarzenia z liczbą uczestników ok.  250 tys. W latach 2017-2020 było to odpo-
wiednio:  250 wydarzeń i ok. 635 tys. uczestników, 262 wydarzeń i ok. 546 tys. 
uczestników, 355 wydarzeń i ok. 655 tys. uczestników oraz 98 wydarzeń i 164,9 tys. 
uczestników. Znacząco zwiększyła się skala świadczonych usług przez Halę Spo-
dek. W 2015 r. zorganizowano w niej 42 imprezy, w których wzięło udział 
ok. 326 tys. uczestników. 

[…].  

Koszty ponoszone przez UM Katowice na Halę Spodek z tytułu utrzymania jej infra-
struktury po rozpoczęciu realizacji Przedsięwzięcia nie zmniejszyły się. Hala Spodek 
wymaga licznych remontów (opisano w pkt. 1 niniejszego wystąpienia). 

[…]. 

W Umowie nie określono parametrów i wskaźników ekonomiczno-finansowych wy-
korzystania MCK i Hali Spodek.  

(akta kontroli str. 256-269, 273-284, 465-481, CD 482-528) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

Efektem zarządzania przez Koncesjonariusza Halą Spodek i MCK w kontrolowanym 
okresie była zwiększająca się dostępność obiektów dla organizacji przedsięwzięć 
o charakterze publicznym. Zwiększona w stosunku do 2015 r. liczba użytkowników 
organizowanych tam imprez była spowodowana przede wszystkim oddaniem 
w 2016 r. do użytku MCK. Brak analiz przedrealizacyjnych odnoszących się do Hali 
Spodek oraz powierzenie usług organizacji imprez i zarządzania MCK operatorowi 
prywatnemu wskutek nałożenia takiego wymogu przez UE wskazują, że wybór for-
muły PPP nie był wynikiem rzetelnej oceny opłacalności takiego modelu zarządza-
nia infrastrukturą publiczną. Włączenie Hali Spodek do Przedsięwzięcia nie spowo-
dowało rozwiązania problemu koniecznych jej remontów, w tym pozyskania środków 
na ten cel. Nie zmniejszyło też zaangażowania finansowego Miasta Katowice 
w utrzymanie Hali Spodek, a jednocześnie przeniosło przychody z tytułu jej użytko-
wania z Miasta na partnera prywatnego. Nieustalenie jakichkolwiek mierzalnych 
wskaźników tej formy zarządzania (poza wymaganymi przez KE wskaźnikami 
w ograniczonym czasie w odniesieniu do MCK) utrudnia monitorowanie realizacji 
zadania zarządzania tą infrastrukturą i jego ocenę. NIK nie podziela argumentacji, 
że takie zaniechanie było uzasadnione tym, iż nie było takiego wymogu. Nieokreśle-
nie celów oraz mierników realizacji zadań, a dodatkowo brak monitorowania efektów 
zarządzania ww. obiektami w formule PPP, nie pozwala skutecznie zarządzać infra-
strukturą, która służy do realizacji zadań publicznych. 

 

                                                      
28 Koncesjodawca opiera się na danych przekazywanych przez Koncesjonariusza. 

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 



 

13 

3. Nadzór podmiotu publicznego nad majątkiem publicz-
nym oddanym do dyspozycji podmiotu prywatnego oraz 
nad jakością usług publicznych w ramach PPP 

Zgodnie z pkt. 16.3 Umowy Prezydent Miasta Katowice, pełnomocnictwami z dnia 
14 marca 2016 r. i 13 marca 2017 r., udzielił upoważnienia – Kierownikowi Conven-
tion Bureau Katowice29 (koordynator kontraktu) - w zakresie monitorowania zgodno-
ści działań stron z warunkami umowy koncesji na usługi organizacji imprez i zarzą-
dzania MCK i Spodkiem zawartej w dniu 4 lutego 2016 r. Równocześnie upoważnił 
go do kontaktu w imieniu Koncesjodawcy we wszelkich sprawach dotyczących wy-
konania umowy koncesji.  

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 479/2016 z dn. 30 grudnia 2017r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice Prezydent 
Miasta Katowice w strukturze Wydziału Promocji tut. Urzędu powołał Referat Roz-
woju Turystyki Biznesowej i Convention Bureau oraz powierzył mu realizację zadań 
wynikających z postanowień umowy koncesji na usługi organizacji imprez i zarzą-
dzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem oraz koordynowanie 
i monitorowanie zgodności działań stron z warunkami umowy koncesji. 

Przez okres obowiązywania umowy Koncesjodawcy przysługują uprawnienia kon-
trolne, których celem jest zapewnienie zgodności realizacji przedmiotu umowy 
z ofertą złożoną w toku postępowania koncesyjnego, przepisami prawa, wnioskiem 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu „Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe w Katowicach”, z celami Koncesjodawcy określonymi w umowie, 
w tym w szczególności cele w postaci przekazania Koncesjonariuszowi realizacji 
zadań publicznych w zakresie powierzenia wskazanym w Punkcie 5.2. Umowy.  

Uprawnienia kontrolne Koncesjodawcy w zakresie kontroli przedmiotu koncesji 
obejmowały w szczególności: 

- prawo wstępu na teren Hali Spodek i MCK, w tym do wszystkich pomieszczeń 
i lokali; 

- prawo do badania wszelkich faktur VAT i/lub rachunków dokumentujących pono-
szone przez Koncesjonariusza koszty eksploatacyjne, przychody operacyjne oraz 
wydatki na wyposażenie; 

- prawo do żądania wszelkich dodatkowych informacji lub dokumentów związanych 
z kwestiami objętymi obowiązkiem raportowania Koncesjonariusza; 

- prawo do badania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem Hali Spo-
dek i MCK i organizacją imprez oraz wszelkich innych dokumentów pozostających 
w związku z realizacją przez Koncesjonariusza obowiązków wynikających z niniej-
szej Umowy; 

- prawo żądania od Koncesjonariusza dodatkowych informacji oraz wyjaśnień 
w zakresie odnoszących się do wykonywania przedmiotu Umowy, w tym także pra-
wo do żądania od Koncesjonariusza zapewnienia obecności osób w czasie kontroli 
przedmiotu koncesji, które udzielą wyjaśnień na temat wszelkich zagadnień w za-
kresie realizacji przedmiotu Umowy; 

- prawo do sprawdzenia efektywności świadczenia usług w kontekście obowiązków 
Koncesjonariusza wynikających z pkt 5 Umowy; 

                                                      
29 Zarządzenie wewnętrzne Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2009 r. 
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- prawo do żądania udziału właściwego przedstawiciela Koncesjonariusza w każdej 
z powyższych czynności, jeżeli uzna to za konieczne, w szczególności w razie 
wstępu do pomieszczeń i lokali o szczególnym znaczeniu dla Koncesjonariusza lub 
zajmowanych przez osoby zarządzające Koncesjonariusza, z tym, że brak takiego 
udziału właściwego przedstawiciela Koncesjonariusza nie może być powodem nie-
przeprowadzenia przedmiotowej kontroli przedmiotu koncesji. 

Zgodnie z pkt. 14.9 Umowy w 2020 r. UM Katowice przeprowadził kontrolę w zakre-
sie utrzymania przez Koncesjonariusza standardów jakości w zakresie wskaźników 
Dostępności Centrum i Jakości Usług określonych w Załączniku „I” do Umowy. 
W Raporcie pokontrolnym z dnia 21 stycznia 2020 r. stwierdzono, że obowiązki 
nałożone na Koncesjonariusza w zakresie użytkowania przekazanego majątku - 
w tym: utrzymanie substancji budowlanej MCK i Hali Spodek, bieżąca konserwacja 
i ich utrzymanie, remonty, ochrona obiektów, osób i terenu, utrzymanie czystości, 
organizacja imprez masowych, usługi marketingowe - realizowane są w sposób 
utrzymujący standardy jakości w zakresie Wskaźników Dostępności Centrum i Ja-
kości Usług zgodnie z Załącznikiem „I” do umowy koncesji. 

Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta Katowice30 Umowa nie precyzuje konkretnych okre-
sów, czy dat dla przeprowadzenia kontroli. Warunki Umowy – prawa i obowiązki 
stron Umowy - wypracowane i wynegocjowane zostały przez Zespół Negocjacyjny 
składający się z przedstawicieli UM Katowice, zewnętrznego doradcy prawnego 
i zewnętrznego doradcy finansowego.  

W badanym okresie nie było przypadków ograniczenia przez Koncesjonariusza 
dostępu na teren Hali Spodek lub MCK. Koncesjodawca do grudnia 2020 r. nie ko-
rzystał z prawa do składania wniosku o udostępnienie faktur lub rachunków. Konce-
sjonariusz sporządzał i doręczał raporty, sprawozdania zgodnie z pkt 5.3 umowy. 
Koncesjodawca bazował na raportach, sprawozdaniach, danych przekazywanych 
przez Koncesjonariusza. Koncesjodawca korzystał z prawa żądania od Koncesjona-
riusza dodatkowych informacji oraz wyjaśnień w zakresie odnoszących się do wyko-
nywania przedmiotu umowy, w tym także z prawa do żądania od Koncesjonariusza 
zapewnienia obecności osób w czasie kontroli przedmiotu koncesji, które udzielały 
wyjaśnień na temat wszelkich zagadnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy.  

Koncesjodawca kontrolował obowiązki nałożone na Koncesjonariusza w zakresie 
użytkowania przekazanego majątku - w tym: utrzymania substancji budowlanej MCK 
i Hali Spodek, ich bieżącej konserwacji i utrzymania, remontów, ochrony tych obiek-
tów, osób i terenu oraz utrzymanie ich w czystości. Koncesjodawca kontrolował 
sposób organizacji imprez masowych, usług marketingowych – czy realizowane są 
w sposób utrzymujący standardy jakości w zakresie wskaźników dostępności i jako-
ści usług zgodnie z Załącznikiem „I” do Umowy. Na wniosek Koncesjodawcy w kon-
troli brali udział właściwi, wyznaczeni przedstawiciele Koncesjonariusza uprawnieni 
do udzielania informacji w przedmiotowym zakresie.  

Kontrola NIK wykazała, że nałożone przez Koncesjodawcę w ramach monitorowania 
działań partnera prywatnego na Koncesjonariusza obowiązki były realizowane po-
przez:  

- sporządzanie i doręczanie Koncesjodawcy - odrębnie dla MCK oraz Hali Spodek 
półrocznych raportów z działalności MCK oraz Hali Spodek obejmujących wskaza-
nie osiągniętych przychodów operacyjnych i poniesionych kosztów związanych 
z funkcjonowaniem MCK oraz Hali Spodek oraz informacji w zakresie realizacji 
umowy koncesji, organizacji, wykonywania bieżącej konserwacji i utrzymania oraz 
rozliczeń wynikających z umowy koncesji. W badanym okresie ww. raporty zawiera-

                                                      
30 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z dnia 21 stycznia 2021 r. 
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ły wyszczególnienie liczby imprez niekomercyjnych oraz imprez komercyjnych orga-
nizowanych i przeprowadzonych w danym roku wraz z podaniem liczby osób, które 
odwiedziły daną imprezę albo szacunkową liczbę osób w przypadku imprez niebile-
towanych. Wskazywano rodzaj zadania publicznego realizowanego poprzez organi-
zację danej imprezy z listy rodzaju zadań określonej w Punkcie 5.2 Umowy powyżej, 
według wzoru, określonego w Załączniku L do umowy; 

- przedkładanie Koncesjodawcy sprawozdań w zakresie każdorazowo wymaganym 
przez Koncesjodawcę, zawierających dane w układzie pozwalającym Koncesjodaw-
cy wykazać się przed instytucją pośredniczącą lub zarządzającą Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z osiągnięcia 
założonych dla MCK wskaźników rezultatu, według wzoru, stanowiącego Załącznik 
„O” do umowy; 

- coroczne sporządzanie i dostarczanie Koncesjodawcy pisemnej inwentaryzacji 
wszystkich mebli, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów, narzędzi i pojazdów 
- odrębnie dla MCK oraz Hali Spodek;  

- przekazywanie Koncesjodawcy raz na kwartał zestawienia zawartych umów na 
organizację imprez odrębnie dla MCK oraz Hali Spodek, utrzymywania Wskaźników 
Dostępności Centrum i Jakości Usług według wzoru Załącznika I do umowy, spo-
rządzania odrębnie dla MCK oraz Hali Spodek i doręczania Koncesjodawcy ramo-
wego planu imprez, na co najmniej jeden rok do przodu.  

W przypadku, gdy w ocenie Koncesjodawcy istniało prawdopodobieństwo, że pla-
nowana przez Koncesjonariusza impreza może naruszyć dobra osobiste Koncesjo-
dawcy lub osób trzecich lub naruszyć godność osób trzecich lub naruszyć wizerunek 
Koncesjodawcy lub zagrozić porządkowi publicznemu, Koncesjodawca miał prawo 
do złożenia sprzeciwu. W badanym okresie z tego prawa Koncesjodawca nie korzy-
stał.  

W badanym okresie Koncesjodawca nie naliczał Koncesjonariuszowi punktów kar-
nych za skutki ograniczenia dostępności MCK i Hali Spodek (Załączniku „I” do 
umowy koncesji). Koncesjonariusz w każdym przypadku ponosił nieograniczoną 
odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu szkód powstałych w związku 
i przy okazji wykonywania umowy koncesji, w tym w zakresie zarządzania Centrum 
MCK i Halą Spodek oraz organizacji i produkcji imprez. Zawarcie umowy o korzy-
stanie z prawa do nazwy MCK lub Hali Spodek o określonej treści z wybranym 
podmiotem wymagało zgody Koncesjodawcy wyrażonej na piśmie.  

W związku z zaniechaniem przez Koncesjonariusza obowiązku prawidłowego za-
rządzania infrastrukturą techniczną Hali Spodek, polegającym na zaprzestaniu w II 
kwartale 2020 r. iluminacji elewacji Hali Spodka, a skutkującym działaniem na szko-
dę wizerunkową Katowic i Hali Spodek Koncesjodawca skutecznie, pisemnie we-
zwał do natychmiastowego wznowienia podświetlania budowli. W związku z pozy-
skaniem przez Koncesjodawcę informacji o możliwości wykorzystania powierzchni 
MCK na potrzeby utworzenia studia telewizyjnego w okresie trwania epidemii Kon-
cesjodawca wniósł skuteczny sprzeciw w sprawie. Przedstawiciele Koncesjodawcy 
(przed ogłoszeniem stanu epidemii) na bieżąco wizytowali tereny obiektów (także 
przed, po i w trakcie wydarzeń) nie stwierdzając niewłaściwego ich wykorzystania. 
Jedyna zmiana przeznaczenia była związana z uruchomieniem w 2020 r. szpitala 
polowego w MCK. 

UM Katowice sprawdzał stan fizyczny obiektów powierzonych Koncesjonariuszowi. 
Generalny Wykonawca robót budowlanych MCK udzielił Inwestorowi - Koncesjo-
dawcy gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych oraz pozostałych świad-
czeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy dokończenia budowy budynku wie-
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lofunkcyjnego MCK na okres 5 lat od dnia dokonania odbioru końcowego robót, tj. 
do dnia 23 marca 2020 r. 

W 2017 r. przeprowadzona została okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicz-
nego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego Hala Spodek, estetyki 
obiektu oraz jego otoczenia i sprawności instalacji elektrycznej obiektu. W zakresie 
utrzymania substancji budowlanej MCK i Hala Spodek w 2020 r. przeprowadzona 
została okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicznego i wartości użytkowej 
obiektu MCK oraz kontrolę okresową stanu sprawności technicznej instalacji elek-
trycznej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i zmianę przeznaczenia obiektu MCK 
kolejna kontrola w zakresie wskaźników dostępności i jakości usług MCK i Hali Spo-
dek zaplanowana jest po uruchomieniu działalności statutowej. Ponadto w badanym 
okresie przeprowadzane były półroczne i roczne kontrole stanu technicznego ww. 
obiektów.  

Jak wyjaśnił Sekretarz Miasta31 Umowa w wystarczający sposób określa zasady 
działania w celu zapewnienia obiektom wymaganej jakości w okresie obowiązywa-
nia umowy, jak i po jego zakończeniu. Grupa interesariuszy zewnętrznych przed-
sięwzięcia badana jest na zlecenie UM Katowice co 12 miesięcy od 2011 r. Wyniki 
badań prezentują „Raporty Rynku Turystyki Biznesowej” za poszczególne lata czy 
Raport - „Badanie Katowickiego Sektora Wydarzeń Kongresowo – Gospodarczych”. 
Miernikiem poziomu satysfakcji z rozwoju całego sektora przemysłu spotkań Kato-
wic i świadczonych usług zarządzania przez podmiot prywatny jest przewaga konku-
rencyjna, która przekłada się na wypracowaną pozycję i udział Katowic w rynku 
spotkań konferencyjnych. 

(akta kontroli str. 263-272, 280-281, 288-306, 321-384, 402-403, 411-412, 465-481, 
CD 482-528) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości  

Narzędzia monitorowania wykonania zadań publicznych powierzonych Koncesjona-
riuszowi nie były wystarczające dla oceny należytego wypełniania przez niego obo-
wiązków. Koncesjodawca powinien częściej, przynajmniej raz do roku, przeprowa-
dzać kontrolę w zakresie utrzymania przez Koncesjonariusza standardów jakości 
w zakresie wskaźników dostępności MCK i Hali Spodek oraz jakości usług. 

 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formu-
łuje wniosków.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby 
Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie 

                                                      
31 Pismo UM Katowice Nr AK.1710.13.2020.KB z dnia 31 grudnia 2020 r.  

Stwierdzone nieprawi-
dłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

17 

przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

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

 

Warszawa, 28 kwietnia 2021 r. 
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