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I. Dane identyfikacyjne 
Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław (dalej: WM sp. z o.o., Spółka). 
 
Monika Tendaj-Bielawska, Prezes Zarządu od 1 lutego 2021 r.1. 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
- Dariusz Kowalczyk, Prezes Zarządu od 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.; 
- Monika Tendaj-Bielawska, Prezes Zarządu od 29 czerwca 2015 r. do 2 stycznia 

2019 r. 
 
1. Wykorzystanie wsparcia (świadczenia) przekazanego spółce komunalnej oraz 

uzyskane w związku z tym efekty. 

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

 
Lata 2018-2020, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
 
1. Paulina Żywicka, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWR/1/2021 z 4 stycznia 2021 r. 
2. Ziemowit Florkowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 

nr LWR/192/2020 z 17 grudnia 2020 r. 
(akta kontroli: Tom I, str. 1-4) 

 

                                                      
1 Uchwała nr 3/V/2021 Rady Nadzorczej Wrocławskich Mieszkań Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Prezesa piątej kadencji. 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach 2018-2020 WM sp. z o.o. pozyskiwała od Gminy Wrocław świadczenia na 
cele związane z jej działalnością zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych4 oraz Umową Spółki. Gmina Wrocław przekazywała na 
rzecz Spółki dwa rodzaje wsparcia środkami pieniężnymi, w postaci podwyższenia 
kapitału zakładowego oraz dopłat. Świadczenia te były wykorzystywane przez 
Spółkę zgodnie z przeznaczeniem. WM spółka z o.o. realizowała również 
przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przystosowaniem nieruchomości swojej 
nowej siedziby. Osiągnięto wszystkie efekty i korzyści ekonomiczne założone dla 
niniejszej inwestycji. 
Spółka dokonywała, co do zasady prawidłowego księgowania otrzymanych 
świadczeń, niemniej jednak księgowanie nie następowało zgodnie z przyjętymi 
zasadami rachunkowymi. Odstępstwa od tych reguł nie miały wpływu na 
prawidłowość w zakresie sprawozdawczości Spółki. W Spółce prawidłowo 
odzwierciedlano finansowe wsparcie ze strony Gminy Wrocław w analizach sytuacji 
ekonomiczno-finansowej. 
W Spółce zapewniono realizację zadań przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. 
Ujawniano sprawozdania finansowe w rejestrze sądowym. Wynagrodzenia 
Członków Zarządu wypłacano zgodnie z wymogami ustawowymi i zasadami 
określonymi w Spółce. 
W kontrolowanej działalności stwierdzono jednak nieprawidłowość dotyczącą 
świadczenia przez Spółkę usług komercyjnych w postaci zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi, w których Gmina nie posiadała udziałów, a także świadczenia 
usług najmu pomieszczeń. Świadczenie takich usług wykraczało poza zadania 
Spółki o charakterze użyteczności publicznej służących bieżącemu 
i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami, do których została powołana. W wyniku tej 
działalności w okresie objętym kontrolą Spółka osiągnęła przychód w łącznej 
wysokości 4218,1 tys. zł. Ponadto z działalności brygady rozbiórkowo-remontowej 
uzyskała w 2018 r. przychód o charakterze komercyjnym w wysokości 0,8 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Wykorzystanie wsparcia (świadczenia) przekazanego 
spółce komunalnej oraz uzyskane w związku z tym 
efekty 

1.1. WM sp. z o.o. jest spółką komunalną, w której Gmina jest jedynym 
udziałowcem. Celem Spółki jest wykonywanie powierzonych jej zadań o charakterze 
użyteczności publicznej służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu gospodarowania nieruchomościami. 
Spółka prowadzi działalność w zakresie m.in. gospodarowania i zarządzania 
nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszalnymi, stanowiącymi zasób komunalny 
Gminy, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.; dalej: k.s.h. 
5 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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zarządzania nieruchomościami wspólnymi na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, 
w których przynajmniej jeden lokal stanowi własność Gminy Wrocław. 

(akta kontroli: Tom I, str.13 - 15) 

W umowie Spółki w zakresie działalności wyszczególniono 31 różnych kodów PKD. 
Spółka nie dopełniła w maksymalnym ustawowym terminie obowiązku, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw6, 
a mianowicie do 1 grudnia 2019 r. nie zaktualizowała listy PKD opisującej zakres 
przedmiotu działalności Spółki. W rezultacie sąd rejestrowy wszczął przeciwko 
Spółce postępowanie przymuszające w wyniku, którego uregulowano ww. opisany 
obowiązek. Wniosek został złożony przez Spółkę w dniu 17 listopada 2020 r., co 
oznacza, że Spółka dopuściła się 352 dni zwłoki. Wobec faktu dopełnienia przez 
Spółkę ciążącego na niej obowiązku, NIK zdecydowała o odstąpieniu od 
formułowania nieprawidłowości. 

(akta kontroli: Tom I, str. 10 - 28, 41 - 57, 64 - 80; Tom II, str. 379 - 389) 

W kontrolowanym okresie Spółka otrzymała od Gminy świadczenia w postaci: 
podwyższenia kapitału zakładowego – cztery razy7 oraz dopłat – sześć razy8. 
Łączna wartość uzyskanych świadczeń w postaci podwyższenia kapitału 
zakładowego wynosiła 7950,6 tys. zł wkładu pieniężnego oraz 207,4 tys. zł aportu 
w postaci prawa własności nieruchomości. Łączna wartość otrzymanych świadczeń 
w postaci dopłat wyniosła 17 200,0 tys. zł. Wszystkie dopłaty zostały zwrócone na 
podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki9. 

(akta kontroli: Tom I, str. 394 - 501) 

1.2. Podwyższanie kapitału zakładowego w Spółce odbywało się w zgodnie 
z przyjętymi regulacjami Umowy spółki oraz k.s.h. W kontrolowanym okresie nie były 
konieczne zmiany Umowy spółki w związku z podwyższaniem kapitału z uwagi na 
wyłączenie tego obowiązku przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj. 
podwyższenie nie przekroczy kwoty 300 000,0 tys. zł i będzie miało miejsce 
w terminie do 31 grudnia 2030 r. Niemniej jednak Spółka zmieniła10 treść Umowy 
Spółki 6 sierpnia 2020 r. poprzez wskazanie w niej kwoty kapitału zakładowego 
w wysokości wynikającej z ostatniego dokonanego podwyższenia kapitału z końca 
2019 r. Szczegółowym badaniem objęto dwa11 spośród czterech podwyższeń 
kapitału o wartości 750 tys. zł oraz 6200 tys. zł. W obu przypadkach podwyższenie 
kapitału zakładowego było poprzedzone umotywowanym wnioskiem Zarządu Spółki 
(dalej: Zarząd) do Zgromadzenia Wspólników Spółki (dalej: Zgromadzenie 
Wspólników), wyrażonym w formie uchwały12. W obu przypadkach również wniosek 
ten został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki13 (dalej: Rada Nadzorcza). 
W obu przypadkach podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez 
wniesienie wkładu pieniężnego14. 

(akta kontroli: Tom I, str. 404 - 408, 413 - 417; Tom II, str. 431 - 434) 

                                                      
6 Dz.U. z 2014 r. poz. 1161. 
7 W 2018 r. trzy razy i raz w 2019 r., w kontrolowanym okresie kapitał zakładowy wzrósł z 36 130,0 tys. zł do 
44 288,0 tys. zł. 
8 W kontrolowanym okresie Spółka otrzymywała po dwie dopłaty odpowiednio w 2018 r., 2019 r. i 2020 r. 
9 Uchwała 23/18 z dnia 14 grudnia 2018 r., Uchwała nr 22/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., Uchwała 18/20 z dnia 
1 kwietnia 2020 r. oraz Uchwała nr 19/20 z dnia 20 października 2020 r. 
10 Uchwała nr 17/20 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 sierpnia 2020 r. – zawarta w protokole 
sporządzonym w formie aktu notarialnego. 
11 Uchwała nr 1/2018 NZW z dnia 5 stycznia 2018 r.; Uchwała nr 23/19 NZW z dnia 19 grudnia 2019 r. 
12 Uchwała nr 25/2017 Zarządu Spółki z dnia 5 grudnia 2017 r.; Uchwała nr 35/2019 Zarządu Spółki z dnia 
26 listopada 2019 r. 
13 Uchwała 28/IV/2017 Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2017 r; Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Nadzorczej 
z dnia 2 grudnia 2019 r. 
14 Uchwała nr 1/2018 NZW – wkład pieniężny w wysokości 750 tys. zł.; Uchwała nr 23/19 NZW – wkład 
pieniężny w wysokości 6 200,0 tys. zł. 
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Szczegółowym badaniem objęto również dwie dopłaty15 o łącznej wartości 
7200 tys. zł, spośród sześciu o łącznej wartości 17 200 tys. zł udzielonych Spółce 
w kontrolowanym okresie. Z Umowy spółki wynikało, że Wspólnik wnosi dopłaty do 
wysokości 100% wartości posiadanych udziałów w kwocie i terminie określonym 
uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W obu kontrolowanych przypadkach wartość 
dopłat nie przewyższała kwoty wskazanej w Umowie spółki16. W obu przypadkach 
nastąpił zwrot dopłaty, w sposób zgodny z wcześniejszymi założeniami Spółki, 
wyrażanymi w uzasadnieniach wniosków o wniesienie dopłat przez Wspólników 
Spółki. 

(akta kontroli: Tom I, str. 418 - 425, 437 - 450; Tom II, str. 435 - 438) 

1.3. Spółka w kontrolowanym okresie nie otrzymała od Gminy wsparcia 
finansowego innego niż opisanego w pkt. 1.1 Gmina nie udzielała na rzecz Spółki 
pożyczek, zamówień in house, poręczeń lub gwarancji w ramach umów wsparcia 
finansowego. 

(akta kontroli: Tom I, str. 394) 

1.4. Przyjęta w Spółce polityka rachunkowości określała jednoznacznie 
metodologię wyceny pasywów oraz ich ujawniania w księgach rachunkowych. 
Według przyjętych zasad kapitał podstawowy wykazuje się według wartości 
nominalnej, w wysokości zgodnej z umową Spółki oraz wpisem do rejestru 
sądowego, natomiast kapitały rezerwowe wykazuje się w wysokości wynikającej 
z uchwał Zgromadzenia Wspólników. Do szczegółowego badania wybrano próbę 
obejmującą po trzy przypadki zwiększenia kapitału zakładowego i udzielenia dopłat. 
We wszystkich wybranych do badania przypadkach podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki ich księgowanie nie nastąpiło pod datą wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego. W jednym przypadku podwyższenie kapitału zakładowego 
zostało zaksięgowane przez Spółkę z opóźnieniem, tj. po 6 miesiącach i 22 dniach 
od dnia wydania przez sąd rejestrowy stosownego postanowienia. Natomiast 
w dwóch przypadkach księgowanie podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiło 
na 29 dni oraz 14 dni przed datą podjęcia przez sąd rejestrowy postanowienia w tym 
przedmiocie. 
W przypadku księgowania udzielonych dopłat do kapitału w dwóch z trzech 
skontrolowanych przypadków odbyło się to po dziewięciu oraz 14 dniach od dnia 
podjęcia uchwały w sprawie wniesienia dopłaty, a powinno nastąpić zgodnie 
z zasadą memoriału, czyli w dniu powzięcia uchwały w sprawie wniesienia dopłaty. 
Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: Tom I, str. 395 - 502; Tom II, str. 48 – 65, 390 - 394, 456) 

Ponadto dopłaty w 2018 i 2019 r. nie były przeksięgowywane na konto Kapitał 
rezerwowy. Kwoty te przez cały okres (do momentu zwrotu), w ramach tego samego 
okresu rozliczeniowego, pozostawały na koncie rozrachunkowym. W roku 2020 
dopłaty zostały zaksięgowane z wykorzystaniem konta Kapitał rezerwowy. 

(akta kontroli: Tom I, str. 473 - 475; Tom II, str. 127) 

W bilansie spółki za rok 2018 wykazane zostały stany pasywów na dzień kończący 
rok obrotowy odpowiadające, pod względem merytorycznym i liczbowym, 
przypadkom podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dopłat do kapitału. 
W bilansie spółki za rok 2019 wykazane zostały stany pasywów na dzień kończący 
rok obrotowy odpowiadające, pod względem faktycznym, przypadkom 
podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dopłat do kapitału, natomiast 
nastąpiło to w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z naruszeniem 

                                                      
15 Uchwała nr 2/2018 NZW z dnia 5 stycznia 2018 r.; Uchwała nr 3/2020 NZW z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
16 Uchwała nr 2/2018 NZW - wysokość dopłaty 4000,0 tys. zł; Uchwała nr 3/2020 NZW - wysokość dopłaty 
3200,0 tys. zł. 



 

6 

zasady księgowania podwyższenia kapitału w dniu podjęcia postanowienia przez 
sąd rejestrowy. Takie postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału, na 
którego pokrycie środki zostały wpłacone przez wspólników Spółki w grudniu 
2019 r., zostało potwierdzone postanowieniem sądu rejestrowego dopiero 
w styczniu 2020 r. 

(akta kontroli: Tom I, str. 115 - 118, 199 - 205) 

1.5. Spółka realizowała w kontrolowanym okresie dwa przedsięwzięcia 
inwestycyjne współfinansowane ze środków wsparcia udzielonego przez Gminę. 
Oba przedsięwzięcia dotyczyły robót budowlanych wykonywanych w związku 
z przebudową i adaptacją nieruchomości będącej nową siedzibą Spółki17. Inwestycje 
te były czasowo współfinansowane z dopłat w 2019 r. oraz 2020 r. w łącznej kwocie 
9 400,0 tys. zł, jednak ze względu na zwrot dopłat przez Spółkę nie były one 
elementem stałej struktury finansowej inwestycji prowadzonych w tym okresie. 
Dopłaty służyły przede wszystkim zapewnienie płynności finansowej inwestycji, 
ograniczając tym samym zaangażowanie bieżących środków obrotowych. 
Docelowymi źródłami współfinansowanie inwestycji były w szczególności 
podwyższenia kapitału z grudnia 2019 r. 

(akta kontroli: Tom II, str. 126) 

Szczegółowym badaniem w ramach próby objęto jedno18 przedsięwzięcie 
inwestycyjne o wartości nominalnej przeznaczonej na jego realizację w wysokości 
10 356,90 tys. zł. Przedsięwzięcie to było związane z przeprowadzeniem robót 
budowlanych na nieruchomości będącej aktualnie siedzibą Spółki. W celu realizacji 
przedmiotowej inwestycji przeprowadzono – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych19 – przetarg nieograniczony dla wyłonienia jej 
wykonawcy20. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację inwestycji21. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zgodności wyniku prowadzonego 
postępowania z przepisami ww. ustawy. 

(akta kontroli: Tom II, str.139 - 141; Tom III, str. 325 - 353; Tom IV, str. 12 - 32) 

1.6. Prace związane z dostosowywaniem przejętej nieruchomości zostały ujęte 
w dokumencie Elementy strategii Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. na lata 2016-
2020 oraz w Planach Działalności na rok 2018 oraz 2019. Ujęto tam charakterystykę 
budynku oraz przewidziano potrzebę jego dostosowania do potrzeb Spółki i najmu 
pozostałej przestrzeni biurowej, co umożliwi poprawę wyników finansowych Spółki 
w przyszłości. Ponadto realizacja planu reorganizacji Spółki została przyjęta 
uchwałą Zarządu nr 23/2017 i stanowiła jeden z celów zarządczych w 2019 r., 
którego realizacja została opisana w sprawozdaniu z działalności za 2019 r. 

(akta kontroli: Tom II, str. 500; Tom III, str. 88 - 154) 

Dla ww. celu zarządczego określono dwa mierniki. Pierwszy dotyczył sprzedaży 
nieruchomości będących w posiadaniu spółki, co zapewniło finansowanie dalszych 
działań. Wskaźnik ten osiągnięto w 145%. Drugi dotyczył zakończenia I etapu 
inwestycji i przeniesienia pracowników do nowej nieruchomości do końca 2019 r. 
I etap zakładał sprzedaż nieruchomości będących w posiadaniu spółki oraz 

                                                      
17 Prawo własności nieruchomości zostało przeniesione na Spółkę uchwalą 2/NWZ/2015 Agencji Rozwoju 
Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie podziału Spółki 
przez wydzielenie, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. 
18 Przebudowa i adaptacja CB Grafit na potrzeby siedziby Spółki WM sp. z o.o. 
19 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze. zm. Ustawa obowiązywała do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. 
obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.). 
20 Znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2019/S, numer ogłoszenia: 541573-N-2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r, 
zmieniane ogłoszeniem 540089832-N-2019 z dnia 9 maja 2019 r. 
21 Umowa z wykonawcą nr 33/SZP/06/19/S z dnia 17 czerwca 2019 r., aneksowana czterokrotnie: aneks nr 1 
z dnia 9 stycznia 2020, aneks nr 2 z dnia 6 marca 2020, aneks nr 3 z dnia 8 kwietnia 2020 r. oraz aneks nr 4 
z dnia 25 maja 2020 r. 
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przeniesienie pracowników do zaadaptowanej przestrzeni w nowej siedzibie Spółki. 
Cel ten został zrealizowany w 100%. 

(akta kontroli: Tom III, str. 152 - 154) 

Przy realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1.5 nastąpiło 
zwiększenie zakresu robót związanych z koniecznością wykonania prac 
stwierdzonych protokołami konieczności. Ponadto nastąpiło przesunięcie odebrania 
niektórych prac z uwagi na pandemię COVID-19. Powyższe nie wpłynęło na stopień 
realizacji mierników związanych z tym przedsięwzięciem. W ocenie Spółki realizacja 
robót zamiennych/dodatkowych wpłynęła na oszczędności w kwestach wykonania 
robót w zakresu podstawowego. Całość inwestycji zgodnie z podpisaną umową oraz 
aneksami miała wartość 11 013,15 tys. zł, natomiast z uwagi na rozliczenie 
inwestycji powykonawczo koszt inwestycji wyniósł 10 461,81 tys. zł. 

(akta kontroli: Tom II, str. 269 - 271) 

1.7. Spółka nie była w kontrolowanym okresie zaangażowana kapitałowo w innych 
spółkach komunalnych. 

(akta kontroli: Tom II, str. 77) 

1.8. W kontrolowanym okresie sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki była 
monitorowana na bieżąco. Analizy stanu finansowego Spółki miały odzwierciedlenie 
m.in. w uzasadnieniach uchwał Zarządu w sprawach podwyższenia kapitału 
zakładowego lub wniesienia dopłaty. Wszystkie podejmowane działania mające na 
celu uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego Spółki wiązały się przede 
wszystkim z przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi w związku ze zmianą 
siedziby Spółki. 

(akta kontroli: Tom II, str. 67 - 70) 

Podejmowane działania miały na celu zapewnienie płynności finansowej Spółki, 
bieżącą regulacje zobowiązań – w tym wypłaty wynagrodzeń wykonawców 
zamówień publicznych oraz pokrywanie zobowiązań kredytowych. 

(akta kontroli: Tom II, str. 281 - 284, 394 - 395) 

W kontrolowanym okresie rosły aktywa trwałe i obrotowe Spółki, a ich wartości były 
dodatnie. W 2018 r. Spółka notowała stratę na działalności, natomiast od 2019 r. jej 
wynik finansowy stanowi zysk. Poprawiająca się sytuacja Spółki miała również 
odzwierciedlenie w niektórych wskaźnikach ekonomicznych. Analizie poddano 
10 takich wskaźników. Wskaźnik oceny ogólnej22 miał w latach 2018-2019 tendencję 
rosnącą, natomiast na koniec 2020 r. jego wartość spadła, co Spółka tłumaczyła 
końcowym etapem realizacji inwestycji, wiążącej się z kolei z zaciągnięciem 
długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz zmianą struktury majątkowej Spółki, 
a to z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji spowodowała wzrost majątku trwałego 
Spółki z jednoczesnym zmniejszeniem środków na rachunku bankowym. 
W przypadku wskaźnika bieżącej płynności finansowej23 oraz wskaźnika 
przyśpieszonej płynności finansowej24 wskazane przez Spółkę dane świadczyły 
o tym, że nie zawsze mieściły się one w przewidzianych dla nich wartościach 
granicznych, tj. odpowiednio 1,8-2,0 oraz 1-1,2. W przypadku wskaźnika bieżącej 
płynności finansowej na koniec 2019 jego wartość wynosiła 1,20, natomiast na 
koniec 2020 r. 0,71. W przypadku wskaźnika przyśpieszonej płynności finansowej 
jego wartość na koniec 2019 r. była optymalna i wynosiła 1,13, natomiast na koniec 
2020 r. wyniosła 0,65. Spółka wskazała, że zmniejszenie wartości tych wskaźników 
na koniec 2020 r. wiązało się ze zmniejszeniem kwoty środków pieniężnych na 
rachunkach bankowych, które to środki zostały wygenerowane w 2019 r. na nakłady 
                                                      
22 Kapitał własny: kapitał obcy/ aktywa trwałe: aktywa obrotowe – rosnąca wartość wskaźnika jest świadectwem 
poprawiającej się sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 
23 Aktywa obrotowe/ zobowiązania krótkoterminowe. 
24 Aktywa obrotowe – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe. 
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inwestycyjne i zostały wykorzystane w 2020 r. Wskaźnik produktywności majątku25 
Spółki miał tendencję wzrostową i na koniec 2020 r. wyniósł 462,78, co stanowiło 
wzrost o 41,96 punkta procentowego względem roku 2019. Wskaźnik obrotowości 
należności26, kosztochłonności przychodów27 oraz kosztochłonności majątku28 
wykazywał tendencję malejącą, co świadczyło o prawidłowych działaniach Spółki. 
Tendencję malejącą wykazywał również wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań29, 
który na koniec 2020 r. wynosił 8,05 dnia, podczas gdy w 2018 r. wynosił 15,66 dnia. 

(akta kontroli: Tom II, str. 67 - 70, 394 - 395) 

Spółka pozyskiwała przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz innych 
podmiotów niż Gmina. Działalność ta polegała na świadczeniu usług związanych 
z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina nie posiada 
udziałów. Z tego tytułu Spółka osiągnęła w 2018 r. - 69,4 tys. zł (0,37% przychodu 
z działalności podstawowej), w 2019 r. - 76,9 tys. zł (0,38% przychodu z działalności 
podstawowej) i w 2020 r. - 73,7 tys. zł (0,31% przychodu z działalności 
podstawowej). Prowadzono również działalność polegającą na świadczeniu usług 
najmu. Z tego tytułu Spółka osiągnęła w 2018 r. - 1388,1 tys. zł (7,43% przychodu 
z działalności podstawowej), w 2019 r. - 1285,1 tys. zł (6,32% przychodu 
z działalności podstawowej), w 2020 r. - 1324,9 tys. zł (5,52% przychodu 
z działalności podstawowej). Więcej w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli: Tom II, str. 407 - 409) 

Ponadto w jednym przypadku Spółka uzyskała przychód z działalności brygady 
rozbiórkowo-remontowej w 2018 r. w wysokości 756,91 zł, co stanowiło 0,004% 
przychodu Spółki z działalności podstawowej w 2018 r. 

(akta kontroli: Tom II, str. 402, 407) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
1) Świadczenie przez Spółkę usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, 
w których Gmina nie posiadała udziałów, jak również świadczenie usług najmu 
pomieszczeń, nie było objęte katalogiem powierzonych jej zadań o charakterze 
użyteczności publicznej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu gospodarowania nieruchomościami, 
określonym w § 6 ust. 1 Umowy Spółki. Prowadzenie przez Spółkę takiej 
działalności wykraczało jednocześnie poza zakres art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej30 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym31, tj. wykraczało poza zadania gmin w sferze 
użyteczności publicznej. Z tytułu świadczenia tych usług Spółka w okresie objętym 
kontrolą osiągnęła przychód w łącznej wysokości 4218,1 tys. zł. 

(akta kontroli: Tom II, str. 402, 407 - 409) 

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 Umowy Spółki, Spółka byłaby uprawniona 
do zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi wchodzącymi w zasób komunalny 
Gminy Wrocław oraz nieruchomościami wspólnymi, w których przynajmniej jeden 
lokal stanowi własność Gminy. 

                                                      
25 Przychody ogółem X100/średni stan aktywów ogółem. 
26 Średni stan/należności z tyt. dostaw i usług x 365/ przychody neto ze sprzedaży i zrównane z nimi – wzrost 
wskaźnika oznaczałby trudności w egzekwowaniu należności. 
27 Koszty działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży produktów – im wyższa wartość tym sprzedaż usług 
komunalnych jest mniej opłacalna. 
28 Koszty działalności operacyjnej/aktywa trwałe 0 im niższa wartość, tym lepiej, gdyż mniej kosztów przypada 
na majątek trwały Spółki. 
29 Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365/koszty działalności operacyjnej – określa zdolność do 
regulowania zobowiązań. 
30 Dz.U. z 2019 r. poz. 712, ze. zm. 
31 Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze. zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli: Tom I, str. 10 - 28, 41 - 57, 64 - 80) 

Dyrektor Pionu Organizacyjnego, upoważniony do reprezentowania Spółki w toku 
kontroli, w wyjaśnieniach wskazał, że były to wspólnoty, w których Gmina Wrocław 
nie posiadała udziałów. 
NIK wskazuje, że o ile pożądana, a przynajmniej dopuszczalna jest działalność gmin 
ukierunkowana na potrzeby społeczne i użyteczność publiczną (konieczność 
pozyskania środków finansowych niezbędnych na realizację zadań), o tyle czysta 
działalność komercyjna może w konsekwencji doprowadzić do zmonopolizowania 
niektórych rodzajów działalności i odwracać uwagę od rzeczywistych potrzeb 
społecznych. Wobec czego NIK uznaje, że pozyskane przez Spółkę przychody 
związane z „zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi” były działalnością 
komercyjną, do której Spółka była nieuprawniona. 

(akta kontroli: Tom II, str. 409; Tom IV, str. 238 - 239) 

2) W Spółce nieterminowo księgowano zdarzenia związane z dokonywaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego, jak również otrzymywane dopłaty do kapitału. 
Szczegółowym badaniem objęto trzy przypadki podwyższenia kapitału zakładowego 
i we wszystkich stwierdzono naruszenie art. 262 § 4 k.s.h., w myśl którego 
podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru. Wobec 
czego księgowanie podwyższenia kapitału winno nastąpić w dniu wydania przez sąd 
rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Spółka w jednym przypadku 
zaksięgowała takie podwyższenie z opóźnieniem, tj. po 6 miesiącach i 22 dniach, 
a w dwóch przypadkach księgowanie nastąpiło na 29 dni oraz 14 dni przed datą 
podjęcia przez sąd rejestrowy postanowienia. Skutkiem odstępstwa od reguły 
opisanej w art. 262 § 4 k.s.h. było m.in. sporządzenie sprawozdania finansowego za 
2019 r. zgodnie ze stanem faktycznym, a nie prawnym Spółki. 

(akta kontroli: Tom I, str. 395 - 502; Tom II, str. 390 - 394, 456) 

Dyrektor Pionu Organizacyjnego, upoważniony do reprezentowania Spółki w toku 
kontroli, w wyjaśnieniach wskazał, że waga opóźnienia przeksięgowania w stosunku 
do dnia rejestracji powinna być oceniana z punktu widzenia właściwej prezentacji 
struktur kapitałów spółki w najbliższym raporcie publicznym spółki po dniu 
dokonania podwyższenia. W ocenie Spółki zostały zamieszczone stosowne 
sportowania i nie wpłynęło to na właściwą ocenę sytuacji finansowej spółki na 
podstawie poprawnych sprawozdań finansowych zweryfikowanych przez biegłego 
rewidenta. 

(akta kontroli: Tom I, str. 395 - 502; Tom II, str. 390 - 394, 456) 

W dwóch z trzech skontrolowanych przypadków dopłat do kapitału ich księgowanie 
nastąpiło po dziewięciu i 14 dniach od dnia podjęcia uchwały w sprawie wniesienia 
dopłaty do kapitału. Tym samym Spółka naruszyła art. 6 ust.1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości32, zgodnie z którym dopłaty winny być 
wykazane w księgach rachunkowych Spółki niezależnie od terminu ich zapłaty. 
Dyrektor Pionu Organizacyjnego, upoważniony do reprezentowania Spółki w toku 
kontroli, w wyjaśnieniach wskazał, że ujęcie dwóch dopłat w ujęciu kasowym było 
błędem pracowników. Wskazano, że nie miało to wpływu na prawidłowość rozliczeń 
Spółki z uwagi na fakt, że różnica dat występowała w tym samym okresie 
rozliczeniowym i sprawozdawczym. 

(akta kontroli: Tom I, str. 395 - 502; Tom II, str. 390 - 394, 456) 

NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Należy wskazać, że Spółka jako uczestnik 
obrotu gospodarczego o szczególnym statusie, z uwagi na jej komunalny charakter, 
winna wykazywać się wyższą należytą starannością, zarówno w kwestiach 

                                                      
32 Dz. U. z 2021 r. poz. 217, ze. zm. 
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księgowych, jak i sprawozdawczych. Nie jest możliwym przyjęcie argumentacji jakby 
jedynie fakt niespowodowania poważnych szkód finansowych lub 
sprawozdawczych, jak również nie wskazanie ww. faktów przez biegłego rewidenta, 
legitymizowało tego typu postępowanie. Profesjonalny charakter działalności Spółki 
wymaga wypełniania przez nią wszystkich obowiązków sumiennie, terminowo 
i zgodnie z obowiązującym ją prawem powszechnie obowiązującym. 

W latach 2018-2020 Spółka uzyskała transfery majątku Gminy w postaci 
podwyższenia kapitału zakładowego i dopłat, które odbywały się w Spółce w oparciu 
o prawidłowo zastosowane przepisy k.s.h. i zgodnie z wewnętrznymi 
uregulowaniami. Pozyskane świadczenia zostały wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem. Spółka prawidłowo przygotowała i zrealizowała przedsięwzięcia 
inwestycyjne, które były współfinansowane ze środków Gminy, a także w pełni 
osiągnęła efekty i korzyści ekonomiczne związane z realizowanymi inwestycjami 
Ponadto sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki w kontrolowanym okresie była 
dobra, co było również efektem udzielonego jej wsparcia finansowego 
pozwalającego na uzyskanie wyższej płynności finansowej. 
Poza prowadzoną przez Spółkę działalnością o charakterze użyteczności publicznej, 
w okresie objętym kontrolą stwierdzono świadczenie usług o charakterze 
komercyjnym. Działalność ta polegała w szczególności na zarządzaniu wspólnotami 
mieszkaniowymi pozbawionymi udziałów Gminy, do czego Spółka nie była 
uprawniona. Nieprawidłowością były również przypadki nieterminowego 
księgowania przez Spółkę podwyższeń kapitału zakładowego i dopłat do kapitału. 

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

2.1. Spółka w kontrolowanym okresie nie była zaangażowana kapitałowo w innych 
spółkach i nie pełniła roli udziałowca. Wobec czego w spółce nie wypracowano 
zasad nadzoru właścicielskiego w związku z pełnieniem roli udziałowca w innej 
spółce. 

(akta kontroli: Tom II, str. 77) 

2.2. Za art. 228 pkt 1 oraz art. 231 § 2 k.s.h., zgodnie z § 20 pkt 3 - 5 Umowy 
Spółki - uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga rozpoznanie i zatwierdzenie 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegł rok obrotowy, a także postanowienie o podziale zysku albo pokrycia straty 
i udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich 
obowiązków. 

(akta kontroli: Tom I, str. 10 - 28, 41 - 57, 64 - 80) 

W kontrolowanym okresie w Spółce podjęto uchwałę nr 7/19 Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz uchwałę 
nr 8/19 Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Uchwała 9/19 dotyczyła pokrycia straty wykazanej 
w sprawozdaniu finansowym, natomiast uchwały 10/19 – 14/19 zostały podjęte 
w sprawie udzielenia absolutorium członom zarządu i członkom rady nadzorczej. 

(akta kontroli: Tom I, str. 107 - 162) 

W 2019 r. Spółka podjęła uchwałę nr 4/20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz uchwałę nr 5/20 Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 

OCENA CZĄSTKOWA 
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i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2019 r. Uchwała 6/20 dotyczyła podziału zysku wykazanego 
w sprawozdaniu finansowym, natomiast uchwały 7/20 – 13/20 zostały podjęte 
w sprawie udzielenia absolutorium członom zarządu i członkom rady nadzorczej. 

(akta kontroli: Tom I, str. 236 - 245) 

Zgromadzenia, na których podejmowano ww. uchwały zostały zwołane 
z naruszeniem wymogów, o których mowa w art. 238 k.s.h., tj. Spółka nie korzystała 
z doręczenia zawiadomienia w żaden sposób opisany w art. 238 k.s.h., 
a przedkładała pisma bezpośrednio w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. Taki sposób doręczenia powoduje brak możliwości 
przypisania skuteczności doręczenia zgodnie z teorią wysyłki. Ponadto pomiędzy 
datą złożenia dokumentu (jest to jedyna data pewna i za datę wysyłki w ocenie NIK 
nie można uznać daty wytworzenia dokumentu), a datą wyznaczonego terminu 
Zgromadzenia Wspólników nie zachowano minimalnego dwutygodniowego terminu, 
o którym mowa w art. 238 k.s.h.33. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że jedynym 
wspólnikiem Spółki jest Gmina i na Zgromadzeniu Wspólników był reprezentowany 
cały kapitał zakładowy, NIK postanowiła o odstąpieniu od formułowania 
nieprawidłowości. Uchwały zostały pojęte z zachowaniem terminu, o którym mowa 
w art. 231 § 1 k.s.h. 

(akta kontroli: Tom II, str. 77 - 78, 82 - 86, 121 - 122) 

Ponadto w Spółce zapewniono badanie sprawozdań zgodnie z wymogami, o których 
mowa w art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości34. 
Zarówno sprawozdanie za 2018 r., jak i za 2019 r., podlegało badaniu przez 
niezależnego biegłego rewidenta. Badanie odbyło się odpowiednio w maju 2019 r. 
i 2020 r. W przypadku sprawozdania za rok 2018, biegły rewident nie zgłaszał 
zastrzeżeń, co do prawidłowości i rzetelności sprawozdania. W opracowaniu 
wskazano na fakt, że spółka wykazała w bilansie aktywa z tytuł odroczonego 
podatku dochodowego, z czego część kwoty odzwierciedlała potencjalne przyszłe 
odliczenie strat podatkowych poniesionych w latach obrzednich. Zdaniem biegłego 
istnieje niepewność, co do faktu, czy osiągany przez spółkę dochód umożliwi 
odliczenie straty w dwóch lub więcej ratach. Ponadto biegły zwrócił uwagę, że 
Spółka nie tworzy rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów. W sprawozdaniu za 
2019 r. biegły rewident również nie zgłosił zastrzeżeń. Sformułował tożsame 
objaśnienia ze zwróceniem uwagi. 

(akta kontroli: Tom II, str. 34 - 47) 

2.3. Spółka składała dokumenty sprawozdawcze we właściwym rejestrze 
sądowym - wypełniając tym samym obowiązek, o którym mowa w art. 69 ust. 1 
ustawy o rachunkowości. W 2019 r. Spółka wykonała rzeczony obowiązek 
z zachowaniem wskazanego 15-dniowego terminu od dnia zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego. Natomiast w przypadku sprawozdania za 2018 r. 
Spółka nie posiadała dokumentów potwierdzających złożenie dokumentów za 
pośrednictwem platformy e-KRS z uwagi na zmiany na stanowiskach realizujących 
przedmiotowe zadania. Niemniej jednak fakt złożenia sprawozdań w kontrolowanym 
okresie został odnotowany w odpisie KRS Spółki. 

(akta kontroli: Tom II, str. 99 - 120; Tom IV, str. 243 - 449) 

2.4. Wobec faktu, że Spółka w kontrolowanym okresie nie była zaangażowana 
kapitałowo w innych komunalnych spółkach nie było przypadków wykonywania 
przez nią praw udziałowca z wykorzystaniem art. 212 k.s.h. 

                                                      
33 „Przewidziany w art. 238 § 1 k.s.h. minimalny dwutygodniowy termin na zwołanie zgromadzenia wspólników 
zostaje zachowany, jeżeli kończy się najpóźniej z upływem dnia poprzedzającego wskazany w zaproszeniu 
dzień odbycia zgromadzenia wspólników”. Wyrok SN z 8.02.2008 r., I CSK 399/07, LEX nr 394761. 
34 Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze. zm., dalej: ustawa o rachunkowości. 
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(akta kontroli: Tom II, str. 77) 

2.5. W Spółce mechanizm udzielania informacji o stanie funkcjonowania nadzoru 
nad wykorzystaniem przez Spółkę wsparcia uzyskanego od Gminy polegał na 
kilkustopniowym analizowaniu potrzeb i działań spółki na każdym z etapów 
poprzedzających uzyskanie wsparcia oraz na etapie współpracy z jedynym 
udziałowcem po otrzymaniu wsparcia. Uzyskanie wsparcia poprzedzało 
sporządzenie wniosku z uzasadnieniem, który następnie był opiniowany przez Radę 
Nadzorczą. W kolejnym etapie ocenę zasadności udzielenia wsparcia 
przeprowadzała Gmina w ramach Nadzoru Właścicielskiego – o czym w pkt 1.1.2. 
wystąpienia. Nadzór nad wykorzystaniem przyznanych środków spoczywał na 
Zarządzie Spółki, który spotykając się na cotygodniowych posiedzeniach analizował 
realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
pozyskanych od Gminy. Do współmonitorowania działań Spółki zobowiązana jest 
również Rada Nadzorcza. Ponadto od 2019 r. Gmina Wrocław wprowadziła 
obowiązek rozliczania dopłat i podwyższeń kapitału, który był realizowany przez 
Spółkę przekazywania stosownych rozliczeń. Ponadto Spółka składała do Biura 
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu kwartalne sprawozdania 
finansowe. 

(akta kontroli: Tom II, str. 123, 133 - 144) 

W kontrolowanym okresie zlecono przeprowadzenie jednej kontroli35 w zakresie 
monitorowania wykorzystania wsparcia udzielonego Spółce przez Gminę. Kontrolą 
objęto wykonanie przez Zarząd inwestycji na nieruchomości przejętej od Gminy. 
Kontrola swoim okresem ma objąć lata 2013-2019. Kontrola ta do czasu 
zakończenia kontroli NIK nie została zakończona i nie były znane jej ustalenia. 

(akta kontroli: Tom II, str. 124) 

W Spółce nie zapewniono mechanizmu monitorowania informacji o stanie 
funkcjonowania nadzoru nad wykorzystywaniem wsparcia udzielonego przez Spółkę 
innym spółkom komunalnym, ponieważ w kontrolowanym okresie nie wystąpiły takie 
przypadki. 

(akta kontroli: Tom II, str. 123) 

2.6. W § 20 pkt 21 Umowy Spółki wskazano, że zasady dotyczące kształtowania 
wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały 
Zgromadzenia Wspólników a w § 27 pkt 11 tej umowy przyznano Radzie Nadzorczej 
uprawnienie do kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 

(akta kontroli: Tom I, str. 10 - 28, 41 - 57, 64 - 80) 

W kontrolowanym okresie w Spółce obowiązywała uchwała Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników nr 19/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad 
kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Wrocławskie Mieszkania 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmianami36. Ponadto Rada Nadzorcza 
podejmowała osobne uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków 
Zarządu37. Wysokość części stałej wynagrodzenia ustalono w oparciu o art. 4 ust. 3 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami38. Stosowne uzasadnienie przyjęcia normy 

                                                      
35 Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/IV/2019 z 2 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia kontroli podjętych przez 
Spółkę działań reorganizacyjnych. 
36 Zmieniane uchwałą nr 5/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 marca 2018 r.; uchwałą 
nr 24/18 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 grudnia 2018 r.; uchwałą nr 15/19 Zwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 czerwca 2019 r. 
37 Uchwały Rady Nadzorczej nr: 15/IV/2017 i 16/IV/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. oraz 5/IV/2019 i 6/IV/2019 
z dnia 2 stycznia 2019 r. 
38 Dz.U. z 2020 r. poz. 1907. 
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wskazanej w przywołanym przepisie do ustalania wynagrodzeń w Spółce zostało 
opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego we Wrocławiu39. 

(akta kontroli: Tom II, str. 152 - 158, 288 - 295) 

W okresie od maja do lipca 2020 r. wynagrodzenie Prezesa Zarządu zostało 
obniżone o 30%, a wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu o 20% z uwagi na 
konieczność przeznaczenia środków na walkę z pandemię COVID-1940. 

(akta kontroli: Tom II, str. 292, 295) 

Wynagrodzenie uzupełniające w Spółce uzależnione jest od poziomu realizacji 
celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia podstawowego. 
W Spółce ustalano cele zarządcze dla Członków Zarządu41 poprzez przyjęcie 
stosownych uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Rada 
Nadzorcza określała natomiast wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria 
ich realizacji i rozliczania42. 

(akta kontroli: Tom II, str. 288 - 312) 

Członkowie Zarządu składali Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów 
zarządczych, na ich podstawie Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny 
przedłożonych raportów podejmowała uchwały w sprawie rozliczenia poziomu 
realizacji celów zarządczych za zakończony rok obrotowy. Poziom realizacji celów 
zarządczych ustalono za 2018 r. na poziomie 79% zarówno dla Prezesa Zarządu, 
jak i Wiceprezesa; za 2019 r. na poziomie 85% zarówno dla Prezesa Zarządu, jak 
i Wiceprezesa. W podjętych uchwałach Rada Nadzorcza określiła również wysokość 
wynagrodzenia uzupełniającego przynależnego Członkom Zarządu43. 
Wynagrodzenie uzupełniające zostały wypłacone w wysokościach 
nieprzekraczających 25% wynagrodzenia podstawowego przysługującego 
Członkowi Zarządu w poprzednim roku obrotowym oraz wypłacono je po 
zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, jak 
również po udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium. 

(akta kontroli: Tom II, str. 313 - 358) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
W okresie objętym kontrolą Spółka zapewniła prawidłowe wypełnienie przez 
Zgromadzenie Wspólników ustawowych wymogów w zakresie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy (po jego obowiązkowym zbadaniu przez biegłego rewidenta), 
a także udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków. Zapewniła także realizację ustawowego wymogu złożenia we 
właściwym rejestrze sądowym kompletnej dokumentacji związanej z rozpatrzeniem 
i zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Chociaż sposób zwoływania 
Walnego Zgromadzenia nie był zgodny z art. 238 k.s.h., w związku ze strukturą 
właścicielską (jedyny wspólnik – Gmina) nie zachodzi ryzyko prowadzenia 
Zgromadzenia w sposób naruszający ważność podejmowanych na nim uchwał. 
Wypłacano wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętymi w Spółce 
zasadami, które zostały określone w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
Dobrą praktyką było rozliczanie się przez Spółkę z Gminą Wrocław z podwyższeń 
kapitału zakładowego oraz wniesionych dopłat, jak również przekazywanie do Biura 
                                                      
39 https://bip.um.wroc.pl/artykul/691/27657/zasady-ksztaltowania-wynagrodzen-wroclawskie-mieszkania-sp-z-o-o 
40 Uchwały Rady Nadzorczej nr: 10/IV/2020 i 11/IV/2020 z 25 maja 2020 r. 
41 Uchwały NZW nr 6/18 z 22 marca 2018 r., nr 3/19 z 21 marca 2019 r. oraz nr 2/20 z 18 marca 2020 r. 
42 Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/IV/2018 z 27 marca 2018, nr 16/IV/16/IV/2019 z 28 marca 2019 r., 6/IV/2020 
z 30 marca 2020 r. 
43 Uchwały Rady Nadzorczej nr: 14/V/2018 z 10 lipca 2018 r., 25/IV/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., 22/V/2020 
z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu kwartalnych 
sprawozdania finansowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
1) Podjęcie działań mających na celu zaprzestanie i wygaszenie prowadzenia przez 

Spółkę działalności dotyczącej zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, 
w których Gmina Wrocław nie posiada udziałów – wykraczającej poza przedmiot 
działalności lub zadania własne Gminy Wrocław w sferze użyteczności 
publicznej. 

2) Dochowanie należytej staranności w działaniach Spółki związanych 
z księgowaniem zdarzeń finansowych w postaci dopłat i podwyższenia kapitału 
zakładowego. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Wrocław,         marca 2021 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy: p.o. Dyrektora 
Marcin Kaliński Paulina Żywicka 

Inspektor kontroli państwowej 
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