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Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie treści załącznika
do zarządzenia nr 1560/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca
2020 r. oraz załączników do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 lipca 2020 r., znak: NW-03.0232.38.2019.AL.
Po wydaniu powyższych dokumentów nowy system nadzoru
właścicielskiego Gminy Miejskiej Kraków składa się z:
1) Zasad nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków,
stanowiących załącznik do zarządzenia nr 1560/2020 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2020 r.,
2) Wytycznych dotyczących sporządzania niektórych sprawozdań, raportów
i planów spółek i ich organów oraz przygotowywania i odbywania
zgromadzeń spółek, stanowiących załącznik nr 1 do pisma Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r., znak: NW03.0232.38.2019.AL.,
3) Dobrych praktyk dotyczących organizacji i wykonywania czynności przez
rady nadzorcze spółek i ich członków, stanowiących załącznik nr 2
do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r., znak:
NW-03.0232.38.2019.AL.
Jednocześnie do każdego z przedmiotowych dokumentów przygotowano
objaśnienia, które przedstawiają genezę powstania nowych regulacji,
uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań, interpretację oraz stosunek
do treści zarządzenia nr 2048/2019 Prezydenta Miasta Krakowa
z 9 sierpnia 2019 r.
Wraz z przyjęciem wyżej wymienionych regulacji uchylono zarządzenie
nr 2048/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 9 sierpnia 2019 r., które
dotyczyło nadzoru właścicielskiego Gminy Miejskiej Kraków.
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Dokumenty

Zasady nadzoru nad spółkami z wpływem
Gminy Miejskiej Kraków

Załącznik
do zarządzenia nr 1560/2020
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 7 lipca 2020 r.

ZASADY
– nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków –

Przepisy ogólne
Definicje
Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają:
1) gmina – Gmina Miejska Kraków,
2) komórka merytoryczna – wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Krakowa lub miejska jednostka organizacyjna w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa, których
zakres działania obejmuje przedmiot działalności spółek lub które zostały wyznaczone przez
Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania opinii w zakresie konkretnej sprawy dotyczącej
działalności spółki,
3) komórka nadzoru – wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa
ogólnie właściwy w sprawach nadzoru nad spółkami,
4) nadzór – wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez gminę w związku z
wykonywaniem uprawnień, wynikających z jej mienia lub upoważnień udzielonych jej przez
uprawnione podmioty, dotyczące stosunku cywilnoprawnego spółki,
5) nadzór ekonomiczno-finansowy – nadzór w zakresie bieżącej i okresowej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej spółek, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz
planów,
6) nadzór formalny – nadzór w zakresie: przygotowywania i odbywania zgromadzeń, sporządzania
wzorów dokumentów korporacyjnych spółek lub innych dokumentów dotyczących
funkcjonowania spółek, oceny funkcjonowania organów spółek oraz powoływania członków rad
nadzorczych,
7) nadzór merytoryczny – nadzór w zakresie powierzania spółkom zadań gminy, oceny
prawidłowości wykonywania powierzonych im przez gminę zadań oraz oceny zgodności
działalności spółek z ich celami i zadaniami powierzonymi im przez gminę.
8) plan – wieloletni lub roczny plan rzeczowo-finansowy spółki z decydującym wpływem gminy, o
których mowa w statucie,
9) podmiot dominujący – spółka z decydującym wpływem gminy, która udzieliła gminie
upoważnienie do wykonywania przysługujących tej spółce uprawnień z tytułu większości lub
wszystkich udziałów lub akcji w stosunku do jej podmiotu zależnego,
10) podmiot opiniujący – komórka merytoryczna, wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Krakowa lub miejska jednostka organizacyjna w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa,
do których komórka nadzoru w ramach czynności związanych z przygotowaniem zgromadzenia
występuje o dokumenty, informację bądź opinię w zakresie obejmującym przedłożoną przez
spółkę dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia,
11) podmiot zależny – spółka z decydującym wpływem gminy, w stosunku do której gmina wykonuje
uprawnienia z tytułu większości lub wszystkich udziałów lub akcji na podstawie upoważnienia
udzielonego jej przez podmiot dominujący tej spółki,
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12) raport rady nadzorczej – roczny dokument sprawozdawczy rady nadzorczej spółki z
decydującym wpływem gminy, o którym mowa w statucie, składający się ze:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku
lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych,
b) sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności jako organu spółki,
13) raport zarządu – roczny dokument sprawozdawczy zarządu spółki z decydującym wpływem
gminy, o którym mowa w statucie, składający się ze:
a) sprawozdania z realizacji planów,
b) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i
komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o którym mowa
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, chyba
że statut stanowi inaczej,
c) sprawozdania zarządu ze swojej działalności jako organu spółki,
14) spółka – spółka handlowa, na którą gmina wywiera jakikolwiek bezpośredni wpływ na podstawie
uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia udzielonego jej przez uprawniony
podmiot,
15) spółka jednoosobowa – spółka z decydującym wpływem gminy, w której gmina:
a) posiada wszystkie udziały lub akcje lub
b) wykonuje uprawnienia z tytułu wszystkich udziałów lub akcji na podstawie upoważnienia
udzielonego jej przez uprawniony podmiot,
16) spółka z decydującym wpływem gminy – spółka, na którą gmina wywiera decydujący
bezpośredni wpływ na podstawie uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia
udzielonego jej przez uprawniony podmiot, w szczególności:
a) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu, także jako zastawnik albo
użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
b) posiada uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
17) statut – statut, umowa lub akt założycielski spółki,
18) Zasady – niniejsze Zasady nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków,
19) Zastępca Prezydenta –Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa właściwy ze względu na nadzór nad
realizacją przez spółki zadań własnych gminy w merytorycznym obszarze wskazanym przez
Prezydenta Miasta Krakowa,
20) zgromadzenie –zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki.

Zakres przedmiotowy
Zasady określają:
1) cele nadzoru oraz sposoby ich realizacji,
2) organizację sprawowania nadzoru,
3) zadania związane z nadzorem, w tym zawartość i sposób prowadzenia bazy danych o spółkach,
4) zadania związane z nadzorem formalnym, w tym:
a) sposób reprezentacji gminy na zgromadzeniach,
b) czynności związane z przygotowaniem i odbyciem zgromadzenia,
c) tryb wskazywania przez gminę członków rad nadzorczych spółek,
5) zadania związane z nadzorem merytorycznym,
6) zadania związane z nadzorem ekonomiczno-finansowym.
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Cele nadzoru i sposoby ich realizacji
1. Do głównych celów nadzoru sprawowanego przez gminę nad spółkami należy:
1) skuteczne wykorzystywanie uprawnień cywilnoprawnych dotyczących spółki dla realizacji zadań
i celów, dla których spółki zostały powołane,
2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji
zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych gminy,
3) zapewnienie efektywności działania oraz skuteczności zarządzania spółkami.
2. Osiągnięciu celów określonych w § 3 ust. 1 Zasad powinno służyć w szczególności:
1) wdrażanie, z poszanowaniem odrębności oraz zasad funkcjonowania spółek, rozszerzonych w
stosunku do obowiązujących przepisów prawa form i procedur nadzoru właścicielskiego, w tym
formułowanie wytycznych i promowanie dobrych praktyk, stanowiących oczekiwania i zalecenia
gminy dotyczące niektórych aspektów działania spółek, ich organów i członków tych organów, w
szczególności w zakresie:
a) sporządzania i przyjmowania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich
organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzenia,
b) organizacji i wykonywania czynności przez organy spółek i ich członków,
2) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek, w tym ogólnych celów
zarządczych dla zarządów spółek,
4) wskazywanie kandydatów na członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania nadzoru oraz ocena tych członków,
5) wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności oraz sytuacji ekonomicznofinansowej spółek adekwatnych do ich celów, przedmiotu i zakresu działania oraz sposobu
realizacji zadań.

Organizacja sprawowania nadzoru
1. Nadzór w imieniu gminy sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.
2. Prezydent Miasta Krakowa wykonuje zadania dotyczące:
1) nadzoru formalnego i nadzoru ekonomiczno-finansowego – przy pomocy komórki nadzoru,
2) nadzoru merytorycznego – przy pomocy Zastępców Prezydenta i komórek merytorycznych.
3. Komórka nadzoru i komórki merytoryczne współpracują ze sobą oraz podmiotami opiniującymi i
podmiotami dominującymi w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania nadzoru.
4. Komórkami merytorycznymi są komórki właściwe w sprawach:
1) zarządu dróg publicznych dla spółek:
a) Trasa Łagiewnicka S.A. (numer KRS: 0000609970),
b) Miejska Infrastruktura sp. z o. o. w likwidacji (numer KRS: 0000506265),
2) publicznego transportu zbiorowego dla spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w
Krakowie (numer KRS: 0000025692),
3) gospodarki komunalnej dla spółek:
a) Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (numer KRS: 0000006301),
b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (numer KRS: 0000058452),
c) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. (numer KRS: 0000057956),
d) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie (numer KRS: 0000025692),
e) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. (numer KRS: 0000189262),
f) Miejska Infrastruktura sp. z o. o. w likwidacji (numer KRS: 0000506265),
4) gospodarki zasobami wodnymi dla spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A. (numer KRS: 0000057956),
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5) przedsiębiorczości dla spółek:
a) Arena Kraków S.A. (numer KRS: 0000146404),
b) Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o. (numer KRS: 0000111672),
6) planowania strategicznego dla spółek:
a) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (numer KRS: 0000546817),
b) Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. (numer KRS: 0000779952).
5. Komórka nadzoru, komórki merytoryczne oraz podmioty opiniujące prowadzą ze sobą oraz ze
spółkami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że dyrektor komórki
nadzoru postanowi inaczej.

Nadzór
Zadania związane z nadzorem
Komórka nadzoru w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania nadzoru:
1) rekomenduje kontrolę działalności spółek prowadzoną przez właściwe komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Krakowa lub podmioty zewnętrzne,
2) tworzy, utrzymuje i udostępnia Prezydentowi Miasta Krakowa, Zastępcom Prezydenta,
Skarbnikowi Miasta Krakowa, komórkom merytorycznym i podmiotom opiniującym bazę danych
spółek, o której mowa w § 6 Zasad,
3) współpracuje z innymi wspólnikami i akcjonariuszami spółek,
4) współpracuje z organami spółek,
5) współpracuje z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego,
jednostkami gospodarczymi oraz innymi podmiotami w sprawach nadzoru właścicielskiego.

Baza danych o spółkach
Komórka nadzoru prowadzi w postaci elektronicznej bazę danych obejmującą informacje o spółkach
dotyczące w szczególności:
1) firmy, siedziby oraz adresu,
2) numerów telefonów lub faksów,
3) numeru KRS, REGON oraz NIP,
4) daty wpisu do właściwego rejestru,
5) uchwały Rady Miasta Krakowa lub innego dokumentu, stanowiącego podstawę prawną udziału
gminy w spółce lub powierzenia zadań gminy,
6) umów wykonawczych zawartych z gminą wraz z raportami z audytów rekompensaty oraz innymi
dokumentami istotnymi z punktu widzenia realizacji zadań,
7) zadań, usług i projektów realizowanych przez spółki,
8) ilości udziałów lub akcji przysługujących gminie oraz ich łącznej i pojedynczej wartości
nominalnej, a także udziału gminy w kapitale zakładowym spółki,
9) przedmiotu działalności spółki,
10) okresu i rodzaju kadencji (wspólna, indywidualna) członków zarządu, składu osobowego i
stanowisk zarządu wraz z informacją o akcie powołania poszczególnych członków zarządu,
11) okresu i rodzaju kadencji (wspólna, indywidualna) członków rady nadzorczej, składu osobowego i
stanowisk rady nadzorczej wraz z informacją, czy członek jest wskazany przez gminę oraz
informacją o akcie powołania poszczególnych członków rady nadzorczej,
12) odbytych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej oraz podjętych uchwał przez wspólników,
zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki,
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13) inne informacje zebrane na podstawie uprawnień gminy lub obowiązków spółek, jeżeli są one
przewidziane przez statut lub – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwałę
zgromadzenia.

Zadania związane z nadzorem formalnym
Komórka nadzoru w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania nadzoru formalnego:
1) pozyskuje i przechowuje aktualną treść statutów, regulaminów organów spółek, protokołów
zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych spółek wraz z podjętymi na nich uchwałami,
2) występuje z inicjatywą uzasadnionej okolicznościami zmiany statutów,
3) wdraża przepisy prawa dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz
nadzoruje ich przestrzeganie,
4) przygotowuje informacje, opinie lub projekty uchwał dla Prezydenta Miasta Krakowa lub osoby
upoważnionej, która będzie reprezentowała gminę na zwołanym lub zaplanowanym
Zgromadzeniu,
5) określa ramowe wzory dokumentów korporacyjnych spółek.

Reprezentacja gminy na zgromadzeniu
Prezydent Miasta Krakowa osobiście albo na podstawie udzielonego przez niego:
1) upoważnienia – Zastępca Prezydenta pełni funkcję zgromadzenia, w której gmina posiada
wszystkie udziały lub akcje,
2) pełnomocnictwa substytucyjnego – Zastępca Prezydenta wykonuje wszelkie uprawnienia z tytułu
udziałów lub akcji należących do podmiotu dominującego na zgromadzeniu,
3) pełnomocnictwa – Zastępca Prezydenta, dyrektor komórki nadzoru bądź inna osoba wykonuje
wszelkie uprawnienia z tytułu udziałów lub akcji należących do gminy na zgromadzeniu spółki innej
niż spółka określona w § 8 pkt 1 i 2 Zasad.

Przygotowanie zgromadzenia
1. Komórka nadzoru, po otrzymaniu od spółki zawiadomienia o zwołaniu lub – w przypadku spółek
jednoosobowych – wniosku zarządu spółki o odbycie zgromadzenia, wraz z projektami uchwał
zgromadzenia oraz kompletem dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym
porządku obrad:
1) w przypadku każdego zgromadzenia:
a) weryfikuje przedłożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym,
b) występuje o opinię w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące
przedmiot obrad zgromadzenia podmiotowi opiniującemu właściwemu w sprawach
świadczenia pomocy prawnej organom gminy – w przypadku, gdy projekty uchwał zawierają
zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości,
c) może wystąpić o dokumenty, informację lub opinię w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia do:
⎯ komórki merytorycznej,
⎯ innych niż komórki merytoryczne wydziałów w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych w rozumieniu Statutu
Miasta Krakowa, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przygotowania
zgromadzenia,
d) może wystąpić o opinię w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy
stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia do członka rady nadzorczej wskazanego przez
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gminę – w spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie wykonywać
prawo nadzoru,
2) w przypadku zwyczajnego zgromadzenia:
a) przesyła Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi Miasta Krakowa i komórce merytorycznej:
⎯ roczne sprawozdanie finansowe spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości,
⎯ roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki lub – w przypadku spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości,
⎯ wniosek zarządu o podziale zysku lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
⎯ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
⎯ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego
podziału zysku lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000
r. – Kodeks spółek handlowych – w przypadku spółek innych niż spółki z decydującym
wpływem gminy,
⎯ raport zarządu – w przypadku spółek z decydującym wpływem gminy,
⎯ raport rady nadzorczej – w przypadku spółek z decydującym wpływem gminy,
b) występuje o opinię do komórki merytorycznej – w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia,
c) zwraca się do podmiotu opiniującego właściwego w sprawach kontroli o informację o
przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach w danym roku obrotowym,
d) może wystąpić do każdego z członków rady nadzorczej wskazanych przez gminę o
informację dotyczącą jego działalności w radzie nadzorczej w roku obrotowym, w
szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej, uzasadnienie
przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od
głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
3) w przypadku zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie planu:
a) przesyła plan Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi Miasta Krakowa oraz komórkom
merytorycznym,
b) występuje o opinię do komórki merytorycznej – w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia,
2. Podmioty opiniujące:
1) przesyłają dokumenty w terminie 3 dni,
2) udzielają informacji w terminie 7 dni,
3) wyrażają opinie w terminie 21 dni
od dnia otrzymania od komórki nadzoru wniosku o dokonanie takiej czynności.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, zgłoszenia uwag lub powzięcia wątpliwości w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia
komórka nadzoru oraz podmioty opiniujące zwracają się bez zbędnej zwłoki do zarządu spółki,
odpowiednio, o usunięcie braków formalnych, ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub złożenie
wyjaśnień. Dokonanie przez podmiot opiniujący czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie
ma wpływu na bieg terminów określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Zasad.
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4. W przypadku otrzymania od spółki zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia, komórka nadzoru oraz
podmioty opiniujące dokonują czynności, o których mowa w § 9 ust. 2-3 Zasad niezwłocznie.
5. Przepisy § 9 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez komórkę nadzoru
polecenia Prezydenta Miasta Krakowa odbycia zgromadzenia bez formalnego zwołania, zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o zgromadzeniu
1. Komórka nadzoru po dokonaniu czynności wskazanych w § 9 ust. 1 i 3 Zasad sporządza dla Prezydenta
Miasta Krakowa oraz osoby upoważnionej, która będzie reprezentowała gminę na zwołanym lub
zaplanowanym zgromadzeniu informację o planowanym zgromadzeniu, w której zamieszcza:
1) porządek obrad zgromadzenia,
2) opis spraw stanowiących przedmiot obrad zgromadzenia,
3) wyniki weryfikacji, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a Zasad,
4) stwierdzone braki formalne, zgłoszone uwagi lub powzięte wątpliwości wraz z informacją spółki,
odpowiednio, o ich uzupełnieniu, ustosunkowaniu się do nich lub złożeniu wyjaśnień,
5) treść opinii, informacji i dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b-d, pkt
2 b-d i pkt 3 lit. b Zasad, jeżeli posiada o nich wiedzę,
6) rekomendację komórki nadzoru w zakresie głosowania nad projektem uchwały zgromadzenia
dotyczącego sprawy stanowiącej przedmiot obrad zgromadzenia.
2. W przypadku, gdy podmioty opiniujące, podmioty dominujące lub członkowie rady nadzorczej spółki
wskazani przez gminę, na wniosek komórki nadzoru, nie prześlą dokumentów, nie udzielą informacji
bądź nie sporządzą opinii, komórka nadzoru zamieszcza o tym fakcie adnotację w informacji, o której
mowa w § 10 ust. 1 Zasad.
3. Komórka nadzoru przedkłada informację, o której mowa w § 10 ust. 1 Zasad Prezydentowi Miasta
Krakowa oraz osobie upoważnionej, która będzie reprezentowała gminę na zwołanym lub
zaplanowanym zgromadzeniu najpóźniej na dzień przed terminem zgromadzenia.
4. Komórka nadzoru, w porozumieniu z sekretariatem Prezydenta Miasta Krakowa lub osoby
upoważnionej, która będzie reprezentowała gminę na zaplanowanym zgromadzeniu spółki
jednoosobowej, ustala termin i miejsce zgromadzenia, a następnie przekazuje te informacje tej spółce
i notariuszowi, jeżeli będzie sporządzał protokół zgromadzenia. Informacja dotycząca terminu odbycia
zgromadzenia powinna zostać przekazana spółce najpóźniej na 3 dni przed jego terminem, chyba że
szczególne okoliczności uniemożliwiają zachowanie powyższego terminu.

Odbycie zgromadzenia
1. Protokół zgromadzenia spółki z decydującym wpływem gminy sporządza pracownik komórki nadzoru,
chyba że spółka z decydującym wpływem gminy postanowi lub przepisy powszechnie obowiązującego
prawa wymagają, aby protokół sporządził notariusz.
2. W przypadku braku udzielenia przez zwyczajne zgromadzenie absolutorium z wykonania przez
członka zarządu spółki obowiązków, komórka nadzoru niezwłocznie informuje o tym radę nadzorczą
spółki.
3. Komórka nadzoru udostępnia komórkom merytorycznym przekazane jej kopie protokołów
zgromadzenia spółek z decydującym wpływem gminy.

Wskazywanie członków rady nadzorczej przez gminę
1. Prezydent Miasta Krakowa wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w spółce zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami statutów.
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2. Komórka nadzoru pozyskuje od wskazanego przez Prezydenta Miasta Krakowa kandydata na członka
rady nadzorczej dokumenty niezbędne do powołania kandydata do pełnienia tej funkcji, w tym
wypełniony przez kandydata formularz, którego wzór stanowi załącznik do Zasad.

Zadania związane z nadzorem merytorycznym
Komórka merytoryczna w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania nadzoru
merytorycznego:
1) opiniuje, w zakresie swojego działania, przedłożoną przez spółkę dokumentację i sprawy
stanowiące przedmiot obrad zgromadzenia, z wyjątkiem spraw osobowych,
2) na wniosek komórki nadzoru przedstawia stanowisko w sprawie działalności spółki,
3) koordynuje proces powierzenia spółce zadań gminy, w tym sporządzenia i zawarcia umowy
wykonawczej lub umowy powierzenia zadań gminy,
4) współpracuje ze spółką przy realizacji celów i zadań powierzonych jej przez gminę,
5) ocenia zgodność działalności spółki z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią
rozwoju, budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową,
6) analizuje zasadność powierzenia i wykonywania przez spółki zadań gminy oraz zaangażowania
kapitałowego gminy w spółkach, w tym w postaci wkładów niepieniężnych (aportów), a także
wysokości i rodzaju tego zaangażowania,
7) w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach w działalności spółki informuje
niezwłocznie o tym fakcie komórkę nadzoru oraz radę nadzorczą spółki.

Zadania związane z nadzorem ekonomiczno-finansowym
1. Komórka nadzoru w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania nadzoru ekonomicznofinansowego:
1) na podstawie:
a) rocznego sprawozdania finansowego spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej spółek – rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości,
b) rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki lub – w przypadku spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – rocznego skonsolidowanego
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości,
c) sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego lub – w przypadku spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
d) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku
lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych – w przypadku spółek innych niż spółki z decydującym wpływem gminy,
e) planów spółki z decydującym wpływem gminy,
f) raportu zarządu – w przypadku spółek z decydującym wpływem gminy,
g) raportu rady nadzorczej – w przypadku spółek z decydującym wpływem gminy,
h) kwartalnego sprawozdania spółek z decydującym wpływem gminy, jeżeli statut lub – w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała zgromadzenia przewiduje
uprawnienia informacyjne gminy lub obowiązek przedłożenia przez spółkę wybranych
informacji gminie
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- analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową spółki w ciągu roku obrotowego,
2) określa i udostępnia spółce z decydującym wpływem gminy ramowe wzory:
a) raportu zarządu,
b) raportu rady nadzorczej,
c) planów,
3) pozyskuje:
a) roczne sprawozdanie finansowe spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości
– celem ich analizy i przygotowania rekomendacji dotyczącej głosowania nad projektem
uchwały zgromadzenia w sprawie ich zatwierdzenia,
b) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- celem jego analizy,
c) roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki lub – w przypadku spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie
z działalności grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości,
d) raport zarządu,
e) plany,
- celem ich analizy, oceny i przygotowania rekomendacji dotyczącej głosowania nad projektem
uchwały zgromadzenia w sprawie ich zatwierdzenia,
f) raport rady nadzorczej,
g) kwartalne sprawozdanie spółek z decydującym wpływem gminy, jeżeli statut lub – w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała zgromadzenia przewiduje
uprawnienia informacyjne gminy lub obowiązek przedłożenia przez spółkę wybranych
informacji gminie
– celem ich analizy i oceny.
2. Komórka merytoryczna w zakresie współpracy z komórką nadzoru w wykonywaniu zadań
dotyczących sprawowania nadzoru ekonomiczno-finansowego wydaje, na wniosek komórki nadzoru,
opinie dotyczące dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d-g Zasad.
3. Komórka nadzoru przesyła wydziałowi w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Krakowa właściwemu w sprawach prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Krakowa, do 15
stycznia każdego roku, informację o wynikach analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
przeprowadzonych zgodnie z odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Przepis końcowy
Przepis końcowy
Przepisy Zasad nie uchybiają przepisom obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych, postanowieniom statutów oraz aktów organów spółek.

Załącznik – wzór formularza dla kandydata na członka rady nadzorczej spółki.
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Załącznik
do Zasad nadzoru nad spółkami z wpływem
Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących
załącznik do zarządzenia nr 1560/2020
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca
2020 r.

FORMULARZ
– dla kandydata na stanowisko członka rady nadzorczej –
CZĘŚĆ I. DANE OSOBOWE
Dane identyfikacyjne
Imię (1)

Imię (2)

Nazwisko
Data urodzenia

-

-

PESEL

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica/Aleja/Plac itd.

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Gmina
Województwo
Adres do korespondencji (jeżeli jest różny od adresu zamieszkania)
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica/Aleja/Plac itd.
Gmina
Województwo
Dane kontaktowe
Numer telefonu

+

4

8

Adres e-mail
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gminę Miejską Kraków i – w przypadku powołania – przez Spółkę wszelkiej korespondencji
na adres e-mail podany powyżej.
Dane podatkowe i ubezpieczeniowe
(pola nieobowiązkowe, w przypadku wypełnienia po wyborze zostaną przekazane Spółce w celach rejestracyjnych)
NIP

Urząd Skarbowy

Oddział NFZ
Data

Ustalone prawo do emerytury czy renty (jeśli tak zaznaczyć „x”)
Miejscowość

Podpis
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CZĘŚĆ II. WYMOGI (NIE DOTYCZY KANDYDATA WYBRANEGO PRZEZ ZAŁOGĘ)
Wykształcenie wyższe
Tytuł zawodowy

Rok nadania

Uczelnia
Staż pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowan ia, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia
usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek)
Staż pracy ogółem lat
Historia zatrudnienia (co najmniej 5-letni staż pracy)
Od
Nazwa zakładu pracy
rr
mm

dd

Do
mm

rr

dd

Podstawa zatrudnienia

Uprawnienia (zaznaczyć „X” jeśli posiada)
X

Stopień naukowy doktora nauk

Rok uzyskania

Uczelnia

ekonomicznych
prawnych

X

X

X

X

technicznych
Tytuł zawodowy

Rok uzyskania

X

Tytuł zawodowy

radcy prawnego

doradcy podatkowego

adwokata

doradcy inwestycyjnego

biegłego rewidenta
Studia podyplomowe
Master of Business
Administration
Certyfikat
Chartered Financial Analyst
(CFA)
Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA)

doradcy restrukturyzacyjnego
Uczelnia

Rok uzyskania

Rok uzyskania

Rok uzyskania

X

Certyfikat
Certified International
Investment Analyst (CIIA)
Certified in Financial Forensics
(CFF)

Egzamin
przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu,
Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez
Prezesa Rady Ministrów
dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych
Data
Miejscowość
Podpis

Rok uzyskania

Rok uzyskania
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CZĘŚĆ III. ZGODY I OŚWIADCZENIA
Ja niżej podpisany
wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:

(firma Spółki)
oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587,
art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz nie mają do mnie zastosowania
ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:
a) art. 214 / art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
b) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zw. z art. 10a ust.
5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalne / art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym w zw. z art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
c) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne,
d) art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
d) ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
e) art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
f) art. 25b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
g) art. 27b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
oświadczam, że znane mi są obowiązki dotyczące członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem jednostek
samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
Data

Miejscowość

Podpis
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CZĘŚĆ IV. ZOBOWIĄZANIE (NIE DOTYCZY KANDYDATA WYBRANEGO PRZEZ ZAŁOGĘ)
Ja niżej podpisany
wskazany przez Gminę Miejska Kraków (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce) kandydat
na członka Rady Nadzorczej w Spółce:

(firma Spółki)
X

zobowiązuje się do:
(dotyczy Spółek z decydującym wpływem Gminy Miejskiej Kraków):
1. niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w
przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
2. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków informacji dotyczącej jego działalności w Radzie Nadzorczej w roku
obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, uzasadnienie przyczyny
głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
3. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie
wykonywać prawo nadzoru.
(dotyczy Spółek innych niż Spółki z decydującym wpływem Gminy Miejskiej Kraków):
1. niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w
przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
2. niezwłocznego informowania Gminy Miejskiej Kraków o:
a) zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego przez nich
nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla
Spółki lub Gminy Miejskiej Kraków,
b) pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, w tym poważnych zmianach w sytuacji finansowej,
kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,
c) wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających
wypełnianie obowiązków członka Rady Nadzorczej,
3. inicjowania prac Rady Nadzorczej w zakresie kontroli kon kretnych obszarów działalności Spółki wskazanych przez Gminę
Miejską Kraków,
4. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków informacji dotyczącej jego działalności w Radzie Nadzorczej w roku
obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej, uzasadnienie przyczyny
głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
5. udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie
wykonywać prawo nadzoru,
6. składania sprawozdania ze swojej działalności w Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z dobrymi praktykami wydanymi przez
Prezydenta Miasta Krakowa.
Data
Miejscowość
Podpis
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CZĘŚĆ V. OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW KSZTAŁTOWANIA W SPÓŁCE
WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
Ja niżej podpisany
Imię (1)

Imię (2)

Nazwisko
Data urodzenia

-

-

PESEL

zamieszkały:
Kod pocztowy

-

Miejscowość

Ulica/Aleja/Plac itd.

Nr domu

Nr lokalu

Gmina
Województwo
wskazany przez Gminę Miejska Kraków (podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w Spółce) kandydat
na członka Rady Nadzorczej w Spółce:

(firma Spółki)
oświadczam, że przyjmuję obowiązek kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Data

Miejscowość

Podpis
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CZĘŚĆ VI. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi e
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ( dalej:
„RODO”) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane
osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3 -4, 31-004 Kraków.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji uprawnień właścicielskich i uprawnień statutowych
spółek prawa handlowego i fundacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu.
Data

Miejscowość

Podpis

Informujemy, że:
1. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.
2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dl a potrzeb której zostały zebrane,
a następnie będą przechowywane przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego
w Krakowie.
4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Dan ych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wyborze członka Rady Nadzorczej.
7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. dane będą przetwarzane na
podstawie Pani/Pana zgody.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail:
iod@um.krakow.pl.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała.
Data

Miejscowość

Podpis

CZĘŚĆ VII. ZAŁĄCZNIKI
L.p.

Załącznik
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Wytyczne
dotyczące
sporządzania
niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania
i odbywania zgromadzeń spółek

Załącznik nr 1
do pisma Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r.,
znak: NW-03.0232.38.2019.AL

WYTYCZNE
- dotyczące sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich
organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzeń spółek –
Dział I.
Przepisy ogólne
Definicje
Użyte w niniejszych Wytycznych określenia oznaczają:
1) gmina – Gmina Miejska Kraków,
2) komórka nadzoru – wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa
ogólnie właściwy w sprawach nadzoru nad spółkami,
3) nadzór – wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez gminę w związku z
wykonywaniem uprawnień, wynikających z jej mienia lub upoważnień udzielonych jej przez
uprawnione podmioty, dotyczących stosunku cywilnoprawnego spółki,
4) podmiot dominujący – spółka, która udzieliła gminie upoważnienie do wykonywania
przysługujących tej spółce uprawnień z tytułu większości lub wszystkich akcji lub udziałów w
stosunku do jej podmiotu zależnego,
5) podmiot zależny – spółka, w stosunku do której gmina wykonuje uprawnienia z tytułu większości
lub wszystkich akcji lub udziałów na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez podmiot
dominujący tej spółki,
6) plan - plan roczny lub plan wieloletni,
7) plan roczny – roczny plan rzeczowo-finansowy spółki, o którym mowa w statucie,
8) plan wieloletni – wieloletni plan rzeczowo-finansowy spółki, o którym mowa w statucie,
9) raport rady nadzorczej – roczny dokument sprawozdawczy rady nadzorczej spółki, o którym
mowa w statucie, składający się ze:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego
podziału zysku lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych,
b) sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności jako organu spółki,
10) raport zarządu – roczny dokument sprawozdawczy zarządu spółki, o którym mowa w statucie,
składający się ze:
a) sprawozdania z realizacji planów,
b) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i
komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o którym
mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
chyba że statut stanowi inaczej,
c) sprawozdania zarządu ze swojej działalności jako organu spółki,
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11) spółka – spółka handlowa, na którą gmina wywiera decydujący bezpośredni wpływ na podstawie
uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia udzielonego jej przez uprawniony
podmiot, w szczególności:
a) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu, także jako zastawnik albo
użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami, lub
b) posiada uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
rady nadzorczej tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
12) spółka jednoosobowa – spółka, w której gmina:
c) posiada wszystkie udziały lub akcje lub
d) wykonuje uprawnienia z tytułu wszystkich udziałów lub akcji na podstawie upoważnienia
udzielonego jej przez uprawniony podmiot,
13) statut – statut, umowa lub akt założycielski spółki,
14) Wytyczne – niniejsze Wytyczne dotyczące sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzeń spółek.
15) Zasady – Zasady nadzoru nad spółkami z wpływem Gminny Miejskiej Kraków, stanowiące załącznik
do zarządzenia nr 1560/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2020 r.
16) zgromadzenie – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki.

Zakres przedmiotowy
Wytyczne określają oczekiwania gminy wobec spółek odnoszące się do zasad i trybu przygotowywania i
odbywania zgromadzeń oraz zasad sporządzania i przedkładania gminie niektórych dokumentów,
w szczególności:
1) rocznego sprawozdania finansowego spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką dominującą
w grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je
sporządza,
2) rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je
sporządza
3) raportu zarządu,
4) raportu rady nadzorczej,
5) planu rocznego,
6) planu wieloletniego.

Dział II.
Sprawozdania, raporty i plany
Sprawozdania
Spółka sporządza:
1) roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości,
2) roczne sprawozdanie ze swojej działalności, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym podmiot zależny sporządza roczne
sprawozdanie finansowe do dnia 20 marca każdego roku.
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Raporty
1. Raport zarządu sporządza się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, zgodnie z ramowym wzorem,
stanowiącym załącznik nr 1 do Wytycznych.
2. Raport rady nadzorczej sporządza się po otrzymaniu od zarządu dokumentów, o których mowa w § 8
ust. 1 pkt 1-5 Wytycznych, zgodnie z ramowym wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych.

Plany
1. Spółka sporządza plan:
1) roczny – do dnia 15 stycznia roku, którego ten plan dotyczy,
2) roczny podmiotu zależnego – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego ten plan
dotyczy,
3) roczny podmiotu dominującego – do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan
dotyczy,
zgodnie z ramowym wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych.
2. Spółka sporządza plan:
1) wieloletni – do dnia 28 lutego pierwszego roku, którego ten plan dotyczy
2) wieloletni podmiotu zależnego – do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego pierwszy rok, którego
ten plan dotyczy,
3) wieloletni podmiotu dominującego – do dnia 15 stycznia pierwszego roku, którego ten plan
dotyczy.
zgodnie z ramowym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych.

Dział III.
Zgromadzenia
Przepisy ogólne
Przygotowanie zgromadzenia
1. W celu odbycia zgromadzenia spółka we właściwym terminie przedkłada Komórce nadzoru, a w
przypadku podmiotów zależnych – również jej podmiotowi dominującemu:
1) zawiadomienie o zwołaniu lub – w przypadku spółki jednoosobowej – wniosek o odbycie
Zgromadzenia,
2) proponowany porządek obrad zgromadzenia,
3) uchwały rady nadzorczej dotyczące przedmiotu obrad, o ile są wymagane przez ustawę, statut,
wytyczne lub dobre praktyki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Zasad albo zostały podjęte z
własnej inicjatywy rady nadzorczej,
4) projekty uchwał zgromadzenia, zawierające wyraźną podstawę prawną, wraz z uzasadnieniem.
2. Wszelką dokumentację na zgromadzenie spółka przedkłada w formie pisemnej (wydruk dwustronny)
i w postaci elektronicznej w formacie plików pdf oraz doc/docx lub xls/xlsx.
3. Podmiot dominujący wyraża opinię i przekazuje ją komórce nadzoru w terminie 21 dni od dnia
otrzymania od swojego podmiotu zależnego dokumentacji na zgromadzenie.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, zgłoszenia uwag lub powzięcia wątpliwości w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia
podmiot dominujący bez zbędnej zwłoki zwraca się do swojego podmiotu zależnego, odpowiednio, o
usunięcie braków formalnych, ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub złożenie wyjaśnień.
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Dokonanie przez podmiot dominujący czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu
na bieg terminu określonego w § 6 ust. 3 Wytycznych.
5. Spółka usuwa braki formalne, ustosunkowuje się do zgłoszonych uwag lub składa wyjaśnienia w
terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie tych czynności.
6. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Wytycznych, spółki prowadzą wszelką korespondencję z komórką nadzoru
za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że dyrektor komórki nadzoru postanowi inaczej.
7. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Wytycznych, podmiot dominujący oraz jego podmioty zależne prowadzą ze
sobą wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że podmiot dominujący
postanowi inaczej.

Odbycie Zgromadzenia
1. Zgromadzenie spółek jednoosobowych odbywa się bez formalnego zwołania, zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
2. W zgromadzeniu, poza Prezydentem Miasta Krakowa lub osobą upoważnioną, o której mowa w § 8
Zasad, mogą uczestniczyć:
1) członkowie organów spółki,
2) przedstawiciele zarządu podmiotu dominującego – w przypadku zgromadzenia jego podmiotu
zależnego,
3) osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę upoważnioną, o której mowa w §
8 Zasad,
4) osoby uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
5) przedstawiciele komórki nadzoru.
3. Protokół zgromadzenia sporządza przedstawiciel komórki nadzoru, chyba że spółka postanowi albo
przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby protokół sporządził notariusz.
4. Spółka, po odbyciu zgromadzenia:
1) odbiera protokół zgromadzenia od komórki nadzoru w uzgodnionej z nią formie i terminie – w
przypadku gdy protokół zgromadzenia sporządził przedstawiciel komórki nadzoru, lub
2) odbiera protokół zgromadzenia z kancelarii notarialnej i niezwłocznie przesyła jego kopię
komórce nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku, gdy protokół
zgromadzenia sporządził notariusz.

Przepisy szczególne
Przygotowanie zwyczajnego zgromadzenia
1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Wytycznych, w celu odbycia zwyczajnego zgromadzenia spółka przedkłada
komórce nadzoru, a w przypadku podmiotów zależnych – również jej podmiotowi dominującemu:
1) roczne sprawozdanie finansowe spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką dominującą w
grupie kapitałowej spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je
sporządza,
2) roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej spółek – rocznego sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli
spółka je sporządza,
3) wniosek zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty wraz z uzasadnieniem,
4) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i – w przypadku spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – skonsolidowanego sprawozdania
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finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka
je uzyskuje,
5) wyjaśnienia zarządu do zamieszczonych w sprawozdaniu biegłego rewidenta:
a) zastrzeżeń,
b) oświadczeń o tym, że stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności,
c) oświadczeń o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań,
które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności spółki do kontynuowania
działalności,
d) objaśnień, w których biegły rewident odnosi się do spraw, na które zwrócił uwagę podczas
badania, a które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami,
6) raport zarządu,
7) raport rady nadzorczej,
8) uchwały rady nadzorczej dotyczące:
a) rekomendacji dla zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką dominującą w grupie
kapitałowej spółek – rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
jeżeli spółka je sporządza,
b) rekomendacji dla zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu z
działalności spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką dominującą w grupie
kapitałowej spółek – rocznego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej spółek, o
których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je
sporządza,
c) wniosków w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu,
d) oceny wniosku zarządu o podziale zysku lub pokryciu straty,
e) przyjęcia raportu rady nadzorczej.
2. Spółka przedkłada komórce nadzoru dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 Wytycznych
w terminie:
1) do dnia 30 kwietnia każdego roku – w przypadku rocznych jednostkowych sprawozdań
finansowych,
2) do dnia 30 maja każdego roku – w przypadku rocznych skonsolidowanych sprawozdań
finansowych i rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu dominującego.
3. Podmiot zależny przedkłada swojemu podmiotowi dominującemu:
1) sprawozdania, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-2 Wytycznych w terminie 2 dni od ich
sporządzenia,
2) dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 3-8 Wytycznych w terminie do dnia 30
kwietnia każdego roku.

Przygotowanie zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie planu
1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Wytycznych, w celu odbycia zgromadzenia, którego przedmiotem jest
zatwierdzenie planu, spółka przedkłada komórce nadzoru, a w przypadku podmiotu zależnego –
również jej podmiotowi dominującemu, plan, sporządzony, odpowiednio, zgodnie z ramowymi
wzorami, stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do Wytycznych oraz uchwałę rady nadzorczej opiniującą
plan.
2. Spółka przedkłada komórce nadzoru dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 Wytycznych
w terminach:
1) dla planu rocznego – do dnia 31 stycznia roku, którego ten plan dotyczy,
2) dla planu rocznego podmiotu zależnego – do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego
ten plan dotyczy,
3) dla planu rocznego podmiotu dominującego – do dnia 15 stycznia roku, którego ten plan dotyczy,
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4) dla planu wieloletniego – do dnia 15 marca pierwszego roku, którego ten plan dotyczy,
5) dla planu wieloletniego podmiotu zależnego – do dnia 31 stycznia pierwszego roku, którego ten
plan dotyczy,
6) dla planu wieloletniego podmiotu dominującego – do dnia 14 lutego pierwszego roku, którego ten
plan dotyczy.
3. Podmiot zależny przedkłada swojemu podmiotowi dominującemu:
1) plan w terminie 2 dni od jego sporządzenia,
2) dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1 i § 9 ust. 1 Wytycznych w terminach:
a) dla planu rocznego – do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy,
b) dla planu wieloletniego – do 31 stycznia pierwszego roku, którego ten plan dotyczy,

Przygotowanie zgromadzenia, którego przedmiotem jest wyrażenie zgody na dokonanie
niektórych czynności prawnych
Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Wytycznych, w celu odbycia zgromadzenia, którego przedmiotem jest
wyrażenie zgody na zbycie:
3) nieruchomości,
4) użytkowania wieczystego,
5) udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
6) przedsiębiorstwa lub
7) zorganizowanej części przedsiębiorstwa
- spółka przedkłada komórce nadzoru, a w przypadku podmiotu zależnego – również jej podmiotowi
dominującemu, aktualny operat szacunkowy nieruchomości lub wycenę przedsiębiorstwa, objętych
planowanym zbyciem.

Przygotowanie zgromadzenia, którego przedmiotem jest powołanie członka rady nadzorczej
wybranego przez załogę
Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Wytycznych, w celu odbycia zgromadzenia, którego przedmiotem jest
powołanie członka rady nadzorczej wybranego przez załogę, spółka przedkłada komórce nadzoru, a w
przypadku podmiotu zależnego – również jej podmiotowi dominującemu:
1) protokół wyboru członka rady nadzorczej przez załogę,
2) formularz dla kandydata na członka rady nadzorczej, którego wzór stanowi załącznik do Zasad, z
wyjątkiem części II i IV tego formularza,
3) oświadczenie zarządu spółki, że kandydat nie podlega mu bezpośrednio.

Załącznik nr 1 – ramowy wzór rocznego raportu zarządu spółki,
Załącznik nr 2 – ramowy wzór rocznego raportu rady nadzorczej spółki,
Załącznik nr 3 – ramowy wzór planu rocznego spółki,
Załącznik nr 4 – ramowy wzór planu wieloletniego spółki.
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Załącznik nr 1
do Wytycznych dotyczących sporządzania
niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania i
odbywania zgromadzeń spółek, stanowiących
załącznik nr 1 do pisma Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r., znak: NW03.0232.38.2019.AL

RAPORT
ZA ROK
– Zarządu Spółki pod firmą:
z siedzibą w Krakowie
z dnia
r. A. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO
I.

WPROWADZENIE
1.

Podstawowe informacje o Spółce
firma i siedziba, podstawy prawne działania Spółki, posiadane certyfikaty

2.

Przedmiot działalności Spółki
przedmiot działalności zgodnie z PKD

3.

Zarządzanie Spółką
struktura organizacyjna i jej zmiany, systemy zarządzania i ewentualne zmiany w podstawowych
zasadach zarządzania

II.

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH
ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI

I

WEWNĘTRZNYCH

CZYNNIKÓW

pozycja rynkowa, dostawcy i odbiorcy usług, ochrona środowiska, polityka i zidentyfikowane potrzeby
Gminy Miejskiej Kraków, opis rzeczowy i finansowy kluczowych działań powierzonych przez Gminę
Miejską Kraków, cele zarządcze wyznaczone członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, polityka cenowa

III.

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA ROKU SPRAWOZDAWCZEGO ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE
NA DZIAŁALNOŚĆ I ROZWÓJ SPÓŁKI
m.in. najważniejsze przedsięwzięcia, odniesienie do Planu rocznego i wieloletniego, opis istotnych
roszczeń wobec Spółki

IV.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM
charakterystyka wykorzystywanej infrastruktury wg poniższych tabel w ujęciu ilościowym oraz
najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki w ujęciu ilościowym
wg poniższych tabel:
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Infrastruktura Spółki
Infrastruktura
Spółki

Lp.

Jednostka
miary

Wykonanie
Y-1

Plan
Y

Wykonanie
Y

Dynamika
Y/Y-1
[%]

Realizacja
Planu
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki

1.

Najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki.
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Wykonanie
Y-1

Plan
Y

Wykonanie
Y

Dynamika
Y/Y-1
[%]

Realizacja
Planu
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki

1.

informacje mogą być wzbogacone graficzną prezentacją omawianych zagadnień.
wyróżnić dane dotyczące usług wg odbiorców: z terenu Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych.

V.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I REMONTOWA
1.

Działalność inwestycyjna
nakłady inwestycyjne poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania z wyszczególnieniem dotacji oraz środków
UE, w tym efekt PGK
Nakłady rzeczowe
Wyszczegól
-nienie

Lp.

1.

Wykonanie
Y-2

Wykonanie
Y-1

Plan
Y

Wykonanie
Y

Dynamika
Y/Y-1
[%]

Realizacja
Planu
[%]

wypełnić
wg
specyfiki Spółki
opisać nakłady na inwestycje w roku bieżącym/na przestrzeni 3 ostatnich lat, struktura nakładów
inwestycyjnych zaprezentowana w formie graficznej

2.

Działalność remontowa
nakłady na remonty poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
remontowych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania, struktura kosztów w podziale na siły własne
i usługi obce.
Nakłady rzeczowe

Lp.

1.

Wyszczegól
-nienie

Wykonanie
Y-2

Wykonanie
Y-1

Plan
Y

Wykonanie
Y

Dynamika
Y/Y-1
[%]

Realizacja
Planu
[%]

wypełnić
wg
specyfiki Spółki
nakłady na remonty w roku bieżącym/na przestrzeni 3 ostatnich lat, struktura nakładów na remonty
zaprezentowana w formie graficznej.
omówienie wskaźników awaryjności.
mapy z załączonymi inwestycjami lub rejonami, w których w roku sprawozdawczym były
prowadzone działania inwestycyjno-remontowe wraz z zaznaczonymi działaniami inwestycyjno-
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remontowymi ujętymi w obowiązującym planie wieloletnim z uwzględnieniem podziału na dzielnice
miasta (powinna zawierać format wydruku A3 oraz załączony plik edytowalny w formatach .shp,
.pdf, gdy uzasadniają to warunki edycyjne mapy mogą zostać umieszczone na końcu sprawozdania).

VI.

SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA
1.

Polityka personalna
zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, przedsięwzięcia
z zakresu zmiany zatrudnienia i jego struktury, istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrową
(jeśli wystąpiły)

2.

Polityka płacowa
krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce, osobowy fundusz płac,
bezosobowy fundusz płac, struktura wynagrodzeń, przeciętne wynagrodzenie miesięczne,
wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących oraz udzielone im pożyczki

VII.

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA
1.

Przychody według rodzajów działalności
1.1.

Przychody z działalności operacyjnej

przedstawienie podziału przychodów na terenie Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych odbiorców
(dotyczy usług komunalnych)
1.1.1. Działalność podstawowa
1.1.2. Działalność pozostała

2.

1.2.

Przychody finansowe

1.3.

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty według rodzajów działalności
2.1.

Koszty działalności operacyjnej

także analityka poszczególnych pozycji kosztów w ujęciu rodzajowym oraz funkcjonalnym, analityka
kosztów rodzajowych i funkcjonalnych powinna zawierać określenie struktury i dynamiki
2.1.1.

Działalność podstawowa

2.1.2.

Działalność pozostała

2.2.

Koszty finansowe

2.3.

Pozostałe koszty operacyjne

punkt VII.1 oraz VII.2:
szczegółowy opis pozycji składających się na poszczególne grupy przychodów/kosztów, zwłaszcza w
przypadku znacznych odchyleń w stosunku do planu / wykonania z roku poprzedniego, analiza
odchyleń od planu/wykonania, stopień wykonania planu, zaprezentować główne grupy
przychodów/kosztów w formie graficznej (dynamika, struktura)
3.

Wynik finansowy
omówienie wyniku finansowego na poszczególnych działalnościach zgodnie z tabelą nr 4 (załącznik
– część tabelaryczna), uzasadnienie propozycji podziału zysku lub pokrycia straty, efekt PGK
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4. Bilans
4.1.

Aktywa

analiza pionowa i pozioma głównych pozycji aktywów trwałych i obrotowych Spółki ze szczególnym
uwzględnieniem ewentualnych odchyleń w stosunku do roku poprzedniego/planu, informacja o
stanie majątku posiadanego przez Spółkę, zmiany w majątku Spółki, informacja o majątku
dzierżawionym innym podmiotom i o dzierżawie przez Spółkę od innych podmiotów, informacja o
służebnościach przesyłu, wykaz głównych należności wraz ze strukturą, polityka egzekwowania
należności
4.2.

Pasywa

analiza pionowa i pozioma głównych pozycji pasywów Spółki ze szczególnym uwzględnieniem
kapitałów Spółki (struktura), zwiększenia/zmniejszenia kapitałów Spółki, zobowiązania ogółem, w
tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu, wykaz głównych zobowiązań,
zobowiązania wobec innych podmiotów publicznych, informacje o kredytach/harmonogram spłat
5. Przepływy pieniężne
wskazać przepływy pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Kraków i poszczególnymi jej jednostkami,
syntetyczna analiza głównych pozycji rachunku przepływów
6. Wskaźniki finansowe
wszystkie mierniki brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźników powinny znaleźć się w tabelach oraz
zostać zaprezentowane i wyjaśnione w części opisowej planu)

VIII.

INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH
udział Spółki w kapitale podstawowym innych podmiotów zależnych; w tabeli jak niżej:

Lp.

Nazwa podmiotu

Udział w kapitale
zakładowym
(%)

Wysokość kapitału
zakładowego

Wynik Spółki

1.
podstawowe informacje o spółkach zależnych , skład organów (z datą powołania), opis działalności
gospodarczej, zatrudnienie, efekt działalności spółki zależnej dla Spółki, przewidywane kierunki rozwoju

IX.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
przedstawienie kierunków rozwoju, zagrożeń i ryzyk jakie mogą wystąpić w odniesieniu do Spółki w
dalszej działalność (szacowanie wpływu poszczególnych ryzyk w szczególności na: wynik finansowy, stan
środków pieniężnych, wskaźniki finansowe w ujęciu wartościowym oraz przyjęta strategia zarządzania
danym ryzykiem), opis przewidywanej sytuacji finansowej
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X.

OPIS DOKONANYCH W SPÓŁCE ZEWNĘTRZNYCH KONTROLI I AUDYTÓW WRAZ
Z WNIOSKAMI I NIEZGODNOŚCIAMI

XI.

UZYSKANA POMOC PUBLICZNA (W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT), ROZLICZENIE
DOKAPITALIZOWANIA I WYNAGRODZENIA (REKOMPENSATY) ZA POWIERZONE
PRZEZ GMINĘ ZADANIA

XII.
XIII.

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W SPÓŁCE
KLUCZOWE ZADANIA LUB PROJEKTY
w przypadku gdy zdaniem Spółki nie realizuje ona takich zadań wówczas powyższa informacja powinna
znaleźć się w sprawozdaniu. Rozdział powinien również zawierać działania ograniczające emisje CO 2,
efekty ekologiczne wynikające z tych działań, w przeliczeniu na wartość w Mg o jaką zmniejszyła się
emisja CO2
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Tabela 1

Przychody i koszty według rodzajów działalności

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody ogółem, z tego:

1.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

2.

Pozostałe przychody operacyjne

3.

Przychody finansowe, w tym:

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

Y/YP

3

tys. zł
4

%
5

6

7

- zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg MPW
B.

Koszty ogółem, z tego:

1.

Koszty operacyjne

2.

Pozostałe koszty operacyjne

3.

Koszty finansowe, w tym:
- strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych wg MPW
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Tabela 2

Lp.
1

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Wyszczególnienie
2

A.

Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:

1.

wypełnić wg specyfiki działalności spółki

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

3

tys. zł
4

Dynamika
Y/YP
%

5

6

7

2.
3.
4.
5.
6.
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Tabela 3

Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.
1.

Koszty działalności operacyjnej, w tym:
Amortyzacja

2.

Zużycie materiałów i energii

3.

Usługi obce

4.

Podatki i opłaty

5.

Koszty wynagrodzeń, w tym:

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

Y/YP

3

tys. zł
4

5

6

%
7

- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- świadczenia na rzecz pracowników
6.

Pozostałe koszty rodzajowe

7.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
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Tabela 4

Wynik finansowy

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Zysk / strata na działalności, z tego:

1.

Operacyjnej

2.

Pozostałej operacyjnej

3.

Finansowej, w tym

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

3

tys. zł
4

Dynamika
Y/YP
%

5

6

7

- zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych wg MPW
B.

Podatek dochodowy

C.

Zysk / strata netto
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Tabela 5

Zatrudnienie i płace

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Zatrudnienie i płace

1.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (etaty)

2.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (osoby)

3.

Liczba zatrudnionych na koniec roku (etaty)

4.

Wynagrodzenia pracowników ogółem, w tym: (tys. zł)*

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

Y/YP

5

6

3

tys. zł
4

%
7

- nagrody
- odprawy i ekwiwalenty
5.

Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)

6.

Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i ekwiwalentów
(zł/etat/m-c)

B.

Koszty organów spółki, w tym (tys. zł)
- wynagrodzenie zarządu stałe
- wynagrodzenie zarządu zmienne
- wynagrodzenie rady nadzorczej
*pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty
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Tabela 6

Przepływy pieniężne

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
Y-1

1

2

3

Plan
Y
tys. zł
4

Wykonanie
Y
5

A. Przepływy z działalności operacyjnej
1. Zysk netto
2. Korekty o pozycje
- amortyzacja
- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
- zysk (strata) z tytułu różnic kursowych
- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
- zmiana stanu rezerw
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- pozostałe korekty (odpis na straty
MPK S.A.)
Przepływy środków pieniężnych z
3.
działalności operacyjnej (1+2)
B. Przepływy z działalności inwestycyjnej
1. Wpływy
2. Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
3.
działalności inwestycyjnej razem (1-2)
C. Przepływy z działalności finansowej
1. Wpływy
2. Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
3.
działalności finansowej razem (1-2)
D. Przepływy pieniężne razem (A+B+C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków
- zmiana stanu środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E)
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Tabela 7

Bilans – Aktywa

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Aktywa trwałe

1.

Wartości niematerialne i prawne

2.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

Y/YP

3

tys. zł
4

%
5

6

7

wypełnić wg specyfiki działalności Spółki
3.

Należności długoterminowe

4.

Inwestycje długoterminowe

5.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

1.

Zapasy

2.

Należności krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu robót, dostaw i usług

3.

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
- środki pieniężne

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D.

Udziały (akcje) własne
Suma aktywów
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Tabela 8

Bilans – Pasywa

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Kapitał własny

1.

Kapitał podstawowy

2.

Kapitał zapasowy

3.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

4.

Zysk/strata z lat ubiegłych

5.

Zysk/strata netto

6.

Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1.

Rezerwy na zobowiązania

2.

Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu kredytów i pożyczek
Rozliczenia międzyokresowe

3.

4.

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dynamika

Dynamika

Y-1

Y

Y

Y/Y-1

Y/YP

3

tys. zł
4

%
5

6

7

Suma pasywów
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Tabela 9

Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania

Lp.

Wyszczególnienie

1
A.
1.

2

Wykonanie
Y-1
3

Plan
Y
tys. zł

Wykonanie
Y

4

5

Dynamika
Y/Y-1

Dynamika
Y/YP
%

6

7

Wydatki na inwestycje, w tym:
wypełnić wg specyfiki działalności spółki

2.
3.
4.
5.
6.
B.

Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych

1.

Amortyzacja

2.

Zysk

3.

Inne środki własne, w tym:
- dokapitalizowanie
- finansowy efekt PGK
- pozostałe aktywa własne
Środki obce w tym:
- kredyty i pożyczki
- dotacje i subwencje i środki UE

4.
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Tabela 10

Wskaźniki (1)
Wykonanie

Lp.

Wyszczególnienie

Definicja

J.m.

1

2

3

4

Y-1

Y

5

6

A. Ocena rentowności Spółki
(wynik finansowy netto1 / przychody netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów) x 100%
(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów) x 100%

1.

Rentowność netto sprzedaży

%

2.

Rentowność brutto sprzedaży

3.

Zyskowność majątku ogółem (stopa zwrotu ROA)

(wynik finansowy netto1/ aktywa ogółem) x 100

%

4.

Zyskowność kapitału własnego (stopa zwrotu ROE)

(wynik finansowy netto1/ kapitał własny) x 100

%

%

B. Ocena sprawności działania
1.

Szybkość obrotu należnościami

2.

Szybkość obrotu zobowiązaniami

3.

Szybkość obrotu zapasami
1

(przeciętny2 stan należności z tytułu dostaw i usług /
przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów) x 365
(przeciętny2 stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług /
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt
wytworzenia sprzedanych produktów) x 365
(przeciętny2 stan zapasów / wartość sprzedanych
towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych
produktów) x 365

dni
dni
dni

Wskaźniki nie uwzględniają pozycji "zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"

2

Przy obliczaniu wskaźników sprawności działania w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów
powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
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Tabela 11

Wskaźniki (2)
Wykonanie

Lp.

Wyszczególnienie

Definicja

J.m.

1

2

3

4

C.

Ocena stopnia płynności

1.

Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe2 / zobowiązania krótkoterminowe

-

2.

Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe2 - zapasy / zobowiązania
krótkoterminowe

-

3.

Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybki

(przeciętny1 stan środków pieniężnych i innych
aktywów pieniężnych / przeciętny 1) stan
zobowiązań krótkoterminowych)

-

D

Ocena stopnia zadłużenia

1.

Stopa zadłużenia

(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe / pasywa ogółem) x 100

%

2.

Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek

(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek / pasywa ogółem) x 100

%

3.

Finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym

[(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania) /
aktywa trwałe] x 100

%

E.

Pozostałe wskaźniki

1.

Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem

2.

Stopień zużycia majątku trwałego

(przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów / liczba etatów)
(wartość brutto aktywów trwałych - wartość netto
aktywów trwałych / wartość brutto aktywów
trwałych)

Y-1

Y

5

6

tys. zł
/etat
%

1

Przy obliczaniu wskaźnika płynności w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów
powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
2

Bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”
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Tabela 12

Zbiorcze informacje (nowa ustawa kominowa)
Wykonanie

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1.

Średnioroczne zatrudnienie (pracowników)

2.

Średni kurs euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego (zł)

3.

Obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (tys. euro)

4.

Obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (tys. zł)

5.

Sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec okresu (tys. euro)

6.

Sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec okresu (tys. zł)

Y-1

Y

3

4
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B. SPRAWOZDANIE O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, WYDATKACH NA USŁUGI
PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW
MIĘDZYLUDZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI
DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM SPÓŁKI
1.

Wprowadzenie

2.

Wydatki na reprezentację

3.

Wydatki na usługi marketingowe

4.

Wydatki na usługi public relations i komunikacji społecznej

5.

Wydatki na usługi prawne

6.

Wydatki na usługi doradcze związane z zarządzaniem

7.

Podsumowanie

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj wydatków

Łącznie wydatki netto w PLN

Reprezentacja
Usługi marketingowe
Usługi public relations i komunikacji społecznej
Usługi prawne
Usługi doradcze związane z zarządzaniem
Suma

W każdym punkcie od 2 do 6 sprawozdania: omówienie zawierające, rodzaj wydatków, uzasadnienie, efekty
liczba umów, wykaz uchwał Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zrządzania mieniem państwowym, jeśli były podejmowane.
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C. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU SPÓŁKI
1. Kadencja
kadencja członków zarządu oraz kolejny roku działalności w kadencji
2. Skład osobowy
data powołania, skład osobowy zarządu w bieżącej kadencji oraz zmiany tego składu na przestrzeni
ostatniego roku obrotowego
3. Zawieszenie lub delegacja do zarządu
zawieszenie członka zarządu w pełnieniu funkcji lub delegacja członka rady nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członka zarządu (jeżeli takie zdarzenia miały miejsce)
4. Podział zadań
wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez członków zarządu
5. Prokura
ustanowione i odwołane prokury oraz powołani i odwołani prokurenci
6. Posiedzenia
liczba odbytych posiedzeń i liczba podjętych uchwał
7. Obecność na posiedzeniach
obecność członków zarządu na posiedzeniach
8. Uchwały
numer, data podjęcia, przedmiot
9. Realizacja wytycznych i dobrych praktyk
realizacja, w zakresie kompetencji zarządu, wytycznych i dobrych praktyk, wydanych przez Prezydenta
Miasta Krakowa
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Załącznik nr 2
do Wytycznych dotyczących sporządzania
niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania
i
odbywania
zgromadzeń
spółek,
stanowiących załącznik nr 1 do pisma
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15
lipca
2020
r.,
znak:
NW03.0232.38.2019.AL

RAPORT
ZA ROK
– Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
z siedzibą w Krakowie
z dnia
A. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY ORAZ
WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIU STRATY
I.

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY
1.

ORAZ

Firma audytorska
firma audytorska wybrana przez radę nadzorczą do badania sprawozdań Spółki oraz okres, na
jaki została z nią zawarta umowa o ich przeprowadzenie,

2.

Posiedzenia dotyczące oceny sprawozdania
posiedzenia rady nadzorczej, na którym wyniki badań sprawozdań zostały ocenione, a także
omówione z zarządem oraz biegłym rewidentem, wykonującym ich badanie,

3.

Ocena biegłego rewidenta
ocena sprawozdań dokonana przez biegłego rewidenta,

4.

Dokumenty
dokumenty, które były podstawą oceny sprawozdań dokonanej przez radę nadzorczą,

5.

Audyt majątku Spółki

6.

Ocena rady nadzorczej
ocena sprawozdań w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym
dokonana przez radę nadzorczą wraz z wyjaśnieniem wątpliwości wynikających z ewentualnych
zastrzeżeń zgłoszonych przez biegłego rewidenta i stanowiskiem w przedmiocie możliwości
zatwierdzenia w takiej sytuacji sprawozdań
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7.

Rekomendacja rady nadzorczej
rekomendacja dotycząca zatwierdzenia sprawozdań przez Zgromadzenie Spółki, w tym numer
uchwały oraz liczba i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących)

II.

OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIU
STRATY
1.

Ocena rady nadzorczej
ocena wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu straty dokonanej przez radę
nadzorczą,

2.

Rekomendacja rady nadzorczej
rekomendacja dotycząca podziału zysku lub pokryciu straty, w tym numer uchwały oraz liczba i
podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących)

III.

REKOMENDACJA DOTYCZĄCA ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
1.

Członkowie zarządu
imiona i nazwiska członków zarządu oraz okres pełnienia przez nich funkcji w okresie
sprawozdawczym,

2.

Rekomendacja rady nadzorczej
rekomendacja dotycząca udzielenia absolutorium, w tym numer uchwały oraz liczba i podział
głosów (za, przeciw, wstrzymujących), w przypadku rekomendowania nieudzielania absolutorium
– uzasadnienie.
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IV.

1.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO ORGANU
SPÓŁKI
Kadencja
kadencja członków rady nadzorczej oraz kolejny roku działalności w kadencji

2. Skład osobowy
data powołania, skład osobowy rady nadzorczej w bieżącej kadencji oraz jej komitetów i zespołów oraz
zmiany tego składu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego
3. Zarząd
powołanie, odwołanie i zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub
wszystkich członków zarządu, delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli
rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynność, a także zawarcie umów z
członkami zarządu w imieniu Spółki,
4.

Podział zadań
wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez członków rady nadzorczej oraz funkcjonowanie
komitetów i zespołów

5. Posiedzenia
liczba odbytych posiedzeń rady nadzorczej oraz jej komitetów i zespołów oraz liczba podjętych uchwał
6. Obecność na posiedzeniach
obecność członków rady nadzorczej na posiedzeniach rady nadzorczej oraz jej komitetów i zespołów
7. Uchwały
numer, data podjęcia, przedmiot
8. Wybór firmy audytorskiej i członków zarządu
protokoły wyboru firmy audytorskiej oraz przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór
członka zarządu
9. Problemy i kontrole
istotne problemy, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzone lub zlecone przez nią
kontrole, audyty oraz postępowania wyjaśniające
10. Ekspertyzy i opinie
zlecenia ekspertyz lub opinii prawnych oraz ich przedmiotu i wniosków
11. Współpraca z zarządem
12. Wykonanie uchwał Zgromadzenia odnoszących się do rady nadzorczej
13. Istotne wydarzenia po okresie sprawozdawczym i obecnej sytuacji Spółki
14. Realizacja Planu wieloletniego
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15. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki
ocena wykorzystywania majątku trwałego w działalności Spółki, w szczególności:
- nieruchomości niewykorzystywanych w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości
nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia, dzierżawy lub wynajmu,
- istotnych składników pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia
niewykorzystywane w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane,
w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub najmu
16. Ocena funkcjonowania grupy kapitałowej
analiza i ocena funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej przy ocenie
skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej (w przypadku Spółki, będącej spółką dominującą w
rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH),
17. Realizacja wytycznych i dobrych praktyk
realizacja, w zakresie kompetencji rady nadzorczej, wytycznych i dobrych praktyk, wydanych przez
Prezydenta Miasta Krakowa
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Załącznik nr 3
do Wytycznych dotyczących sporządzania
niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania i
odbywania zgromadzeń spółek, stanowiących
załącznik nr 1 do pisma Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r. , znak: NW03.0232.38.2019.AL

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
NA ROK
– Spółki pod firmą:
z siedzibą w Krakowie
z dnia
r. I.

WPROWADZENIE
1.

Kluczowe kierunki działania Spółki i spodziewane efekty najważniejszych planowanych
przedsięwzięć
w tym wynikające ze Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030 przyjętej uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr XCIV/2449/18 z dnia 7 lutego 2018 r. i uwzględniające kluczowe działania
zlecone przez Gminę Miejską Kraków

2.

Podstawowe założenia przyjęte do planu
w tym dane ekonomiczno–finansowe wynikające z budżetu lub Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz innych dokumentów Gminy, także m.in. zwięzła charakterystyka warunków i otoczenia
rynkowego oraz ogólne cele zarządcze wyznaczone członkom Zarządu przez zgromadzenie

II.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM
charakterystyka wykorzystywanej infrastruktury oraz najważniejsze
charakteryzujące działalność Spółki w ujęciu ilościowym wg poniższych tabel:

wielkości

rzeczowe

Infrastruktura Spółki

Lp.

1.

Infrastruktura
Spółki

Jednostka
miary

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Dynamika
Plan Y+1
/ Planowane wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki
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Najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki.

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Dynamika
Plan Y+1
/ Planowane wykonanie
Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki

1.

należ się odnieść do obowiązującego Planu wieloletniego
informacje mogą być wzbogacone graficzną prezentacją omawianych zagadnień.
wyróżnić dane dotyczące usług wg odbiorców: z terenu Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych.

III.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA i REMONTOWA
1.

Działalność inwestycyjna
nakłady inwestycyjne poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania z wyszczególnieniem dotacji oraz środków
UE, w tym efekt PGK

Lp.

Wyszczególnienie

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Dynamika
Plan Y+1 / Planowane wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki

1.
2.

Działalność remontowa
nakłady na remonty poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
remontowych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania, struktura kosztów w podziale na siły własne
i usługi obce.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Dynamika
Plan Y+1 / Planowane wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki

1.

omówienie wskaźników awaryjności.
mapy z załączonymi inwestycjami lub rejonami, w których będą prowadzone działania inwestycyjnoremontowe przewidywane na dany rok wraz z zaznaczonymi działaniami inwestycyjnoremontowymi ujętymi w obowiązującym planie wieloletnim z uwzględnieniem podziału na dzielnice
miasta (powinna zawierać format wydruku A3 oraz załączony plik edytowalny w formatach .shp,
.pdf, gdy uzasadniają to warunki edycyjne mapy mogą zostać umieszczone na końcu planu)

IV.

SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA
1.

Polityka personalna

2.

Polityka płacowa
osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, struktura wynagrodzeń, przeciętne wynagrodzenie
miesięczne, wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących
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V.

PROGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
1.

Przychody według rodzajów działalności
1.1.

Przychody z działalności operacyjnej

przedstawienie podziału przychodów na terenie Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych odbiorców
(dotyczy usług komunalnych)
1.1.1. Działalność podstawowa
1.1.2. Działalność pozostała

2.

1.2.

Przychody finansowe

1.3.

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty według rodzajów działalności
2.1.

Koszty działalności operacyjnej

także analityka poszczególnych pozycji kosztów w ujęciu rodzajowym oraz funkcjonalnym, analityka
kosztów rodzajowych i funkcjonalnych powinna zawierać określenie struktury i dynamiki
2.1.1. Działalność podstawowa
2.1.2. Działalność pozostała
2.2.

Koszty finansowe

2.3.

Pozostałe koszty operacyjne

punkt V.1 oraz V.2:
szczegółowy opis pozycji składających się na poszczególne grupy przychodów/kosztów, zwłaszcza w
przypadku znacznych odchyleń w stosunku do Planu wieloletniego/wykonania z roku poprzedniego,
analiza odchyleń od Planu wieloletniego, zaprezentować główne grupy przychodów/kosztów w
formie graficznej (dynamika, struktura)
3.

Wynik finansowy

4.

Bilans
4.1.

Aktywa

4.2.

Pasywa

wyszczególnić informacje o całkowitym zadłużeniu, w tym o kredytach i obligacjach oraz podać
harmonogram spłat
5.

Przepływy pieniężne
wskazać planowane przepływy pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Kraków i jej poszczególnymi
jednostkami

6.

Wskaźniki finansowe
wszystkie mierniki brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźników powinny znaleźć się w tabelach oraz
zostać zaprezentowane i wyjaśnione w części opisowej planu

VI.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
przedstawienie kierunków rozwoju, zagrożeń i ryzyk jakie mogą wystąpić w odniesieniu do Spółki w
dalszej działalności (szacowanie wpływu poszczególnych ryzyk w szczególności na: zaplanowany wynik
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finansowy, stan środków pieniężnych, wskaźniki finansowe w ujęciu wartościowym oraz przyjęta
strategia zarządzania danym ryzykiem), opis przewidywanej sytuacji finansowej

VII.

VIII.
IX.

PROGNOZA WYNIKÓW PODATKOWYCH (DOTYCZY SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W
SKŁAD PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ KHK S.A.)
1.

Pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto

2.

Wynik podatkowy i podatek dochodowy

3.

Przewidywany efekt PGK przypadający na Spółkę (pozycja dotyczy KHK S.A.)

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W SPÓŁCE
KLUCZOWE ZADANIA LUB PROJEKTY
w przypadku gdy zdaniem Spółki nie realizuje ona takich zadań wówczas powyższa informacja powinna
znaleźć się w planie. Rozdział powinien również zawierać planowane działania ograniczające emisje
CO2, planowane efekty ekologiczne wynikające z tych działań, w przeliczeniu na wartość w Mg o jaką
zmniejszy się emisja CO2
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Tabela 1

Przychody i koszty według rodzajów działalności

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody ogółem, z tego:

1.
2.
3.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe, w tym:

Y
3

Plan Y+1
I kwartał II kwartały III kwartały
tys. zł
4
5
6

Dynamika
IV kwartały
7

[7/3]
%
8

- zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych wg MPW
B.
1.
2.
3.

Koszty ogółem, z tego:
Koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe, w tym:
- strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych wg MPW
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Tabela 2

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wypełnić wg specyfiki działalności spółki

Y
3

Plan Y+1
I kwartał II kwartały III kwartały
tys. zł
4
5
6

Dynamika
IV kwartały
7

[7/3]
%
8
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Tabela 3

Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Koszty działalności operacyjnej, w tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Koszty wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

7.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Y
3

Plan Y+1
I kwartał II kwartały III kwartały
tys. zł
4
5
6

Dynamika
IV kwartały
7

[7/3]
%
8
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Tabela 4

Lp.
1
A.
1.
2.
3.

B.
C.

Wynik finansowy

Wyszczególnienie
2
Zysk / strata na działalności, z tego:
Operacyjnej
Pozostałej operacyjnej
Finansowej, w tym
- zysk (strata) z udziałów w jednostkach
podporządkowanych wycenianych wg MPW
Podatek dochodowy
Zysk / strata netto

PW
Y
3

Plan Y+1
I kwartał II kwartały III kwartały IV kwartały
tys. zł
4
5
6
7

Dynamika
[7/3]
%
8
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Tabela 5

Zatrudnienie i płace

Wykonanie
Lp.

Wyszczególnienie

1
A.

2
Zatrudnienie i płace

1.
2.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (etaty)
Średnioroczna liczba zatrudnionych (osoby)

3.

Liczba zatrudnionych na koniec roku (etaty)

4.

Wynagrodzenia pracowników ogółem, w tym: (tys. zł)*
- nagrody
- odprawy i ekwiwalenty
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)

5.
6.

Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i
ekwiwalentów (zł/etat/m-c)

B.

Koszty organów spółki, w tym (tys. zł)

Plan Y+1

Y

I kwartał

3

4

II kwartały
tys. zł
5

Dynamika

III kwartały

IV kwartały

3

4

[7/3]
%
5

- wynagrodzenie zarządu stałe
- wynagrodzenie zarządu zmienne
- wynagrodzenie rady nadzorczej
*pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty
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Tabela 6

Przepływy pieniężne

Lp.

Wyszczególnienie

1
A.
1.
2.

2
Przepływy z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty o pozycje
- amortyzacja
- odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
- zysk (strata) z tytułu różnic kursowych
- zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
- zmiana stanu rezerw
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań
- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
- pozostałe korekty (odpis na straty MPK
S.A.)
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej (1+2)
Przepływy z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej razem (1-2)
Przepływy z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej razem (1-2)
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)
Bilansowa zmiana stanu środków
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (D+E)

PW
Y

Plan
Y+1
tys. zł

3.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.
D.
E.

F.
G.

3

4

Dynamika
[4/3]
%
5
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Tabela 7

Bilans – Aktywa

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
Y

1

2

3

A.
1.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

2.

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
wypełnić wg specyfiki działalności Spółki
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.

I kwartał
4

Dynamika
Plan Y+1
II kwartały
III kwartały IV kwartały
[7/3]
tys. zł
%
5
6
7
8

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu robót, dostaw i usług
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
- środki pieniężne

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D.

Udziały (akcje) własne
Suma aktywów
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Tabela 8

Bilans – Pasywa

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapitał własny

B.
1.
2.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu kredytów i pożyczek
Rozliczenia międzyokresowe

3.

4.

Wykonanie
Plan Y+1
Y
I kwartał II kwartały III kwartały
tys. zł
3
4
5
6

Dynamika
IV kwartały
[7/3]
%
7
8

Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Zysk/strata z lat ubiegłych
Zysk/strata netto
Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Suma pasywów
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Tabela 9

Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
Y

1

2

3

A.
1.
2.
3.

I kwartał
4

Plan Y+1
Dynamika
II kwartały III kwartały IV kwartały
[7/3]
tys. zł
%
5
6
7
8

Wydatki na inwestycje, w tym:
wypełnić wg specyfiki działalności spółki

4.
5.
6.
B.

Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych

1.
2.
3.

Amortyzacja
Zysk
Inne środki własne, w tym:
- dokapitalizowanie
- finansowy efekt PGK
- pozostałe aktywa własne
Środki obce w tym:
- kredyty i pożyczki
- dotacje i subwencje i środki UE

4.
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Tabela 10

Lp.

Wskaźniki (1)

Wyszczególnienie

1
2
A. Ocena rentowności Spółki
1. Rentowność netto sprzedaży
2. Rentowność brutto sprzedaży

Definicja

J.m.

3

4

(wynik finansowy netto1 / przychody netto ze
sprzedaży produktów towarów i materiałów) x
100%
(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów) x 100%

PW

Plan

Y

Y+1

5

6

%
%

3. Zyskowność majątku ogółem (stopa zwrotu ROA)

(wynik finansowy netto1/ aktywa ogółem) x 100

%

4. Zyskowność kapitału własnego (stopa zwrotu ROE)

(wynik finansowy netto1/ kapitał własny) x 100

%

B. Ocena sprawności działania
1. Szybkość obrotu należnościami

2. Szybkość obrotu zobowiązaniami

3. Szybkość obrotu zapasami
1

(przeciętny2 stan należności z tytułu dostaw i usług
/ przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów) x 365
(przeciętny2 stan zobowiązań z tytułu dostaw i
usług / wartość sprzedanych towarów i materiałów
+ koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x
365
(przeciętny2 stan zapasów / wartość sprzedanych
towarów i materiałów + koszt wytworzenia
sprzedanych produktów) x 365

dni

dni

dni

Wskaźniki nie uwzględniają pozycji "zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"

2

Przy obliczaniu wskaźników sprawności działania w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów
powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
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Tabela 11

Lp.

Wskaźniki (2)

Wyszczególnienie

1
2
C. Ocena stopnia płynności
1.

Wskaźnik płynności I

2.

Wskaźnik płynności II

3.

Średnioroczny wskaźnik płynności III - szybki

Definicja

J.m.

3

4

aktywa obrotowe2 / zobowiązania
krótkoterminowe
aktywa obrotowe2 - zapasy / zobowiązania
krótkoterminowe
(przeciętny1 stan środków pieniężnych i innych
aktywów pieniężnych / przeciętny 1) stan
zobowiązań krótkoterminowych)

PW

Plan

Y

Y+1

5

6

-

D. Ocena stopnia zadłużenia
1.

Stopa zadłużenia

2.

Stopa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek

E.

Finansowanie majątku trwałego kapitałem
własnym
Pozostałe wskaźniki

1.

Wydajność pracy na zatrudnionego ogółem

2.

Stopień zużycia majątku trwałego

3.

(zobowiązania długoterminowe +
zobowiązania krótkoterminowe / pasywa
ogółem) x 100
(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek / pasywa ogółem) x 100
[(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania) /
aktywa trwałe] x 100
(przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów / liczba etatów)
(wartość brutto aktywów trwałych - wartość
netto aktywów trwałych / wartość brutto
aktywów trwałych)

%
%
%
tys. zł
/etat
%

1

Przy obliczaniu wskaźnika płynności w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów
powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
2

Bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”
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Załącznik nr 4
do Wytycznych dotyczących sporządzania
niektórych sprawozdań, raportów i planów
spółek i ich organów oraz przygotowywania i
odbywania zgromadzeń spółek, stanowiących
załącznik nr 1 do pisma Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r. , znak: NW03.0232.38.2019.AL

PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY
NA LATA
– Spółki pod firmą:
z siedzibą w Krakowie
z dnia
r. I.

WPROWADZENIE
1.

Kluczowe kierunki działania Spółki i spodziewane efekty najważniejszych planowanych
przedsięwzięć
w tym wynikające ze Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030 przyjętej uchwałą Rady
Miasta Krakowa nr XCIV/2449/18 z dnia 7 lutego 2018 r. i uwzględniające kluczowe działania
zlecone przez Gminę Miejską Kraków

2.

Podstawowe założenia przyjęte do planu
w tym dane ekonomiczno–finansowe wynikające z budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
innych dokumentów Gminy, umów powierzenia, umów wykonawczych także m.in. zwięzła
charakterystyka warunków i otoczenia rynkowego. Plan sporządzany na okres minimum 5 lat.

II.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNO-PRODUKCYJNA W UJĘCIU RZECZOWYM
charakterystyka wykorzystywanej infrastruktury (rzeczowa i ilościowa) oraz najważniejsze wielkości
rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki w ujęciu ilościowym wg poniższych tabel:
Infrastruktura Spółki

Lp.

2.

Infrastruktura
Spółki

Jednostka
miary

Y-1

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Plan
Y+2

Plan
Y+N*

Dynamika
Plan Y+N*
/ Planowane
wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Najważniejsze wielkości rzeczowe charakteryzujące działalność Spółki.

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Jednostka
miary

Y-1

Planowane
wykonanie
Y

Plan
Y+1

Plan
Y+2

Plan
Y+N*

Dynamika
Plan Y+N*
/ Planowane
wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
informacje mogą być wzbogacone graficzną prezentacją omawianych zagadnień i tabelą
przedstawiającą dynamikę roczną
wyróżnić dane dotyczące usług wg odbiorców: z terenu Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych.

III.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA i REMONTOWA
1.

Działalność inwestycyjna
nakłady inwestycyjne poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania z wyszczególnieniem dotacji oraz środków
UE, w tym efekt PGK

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Planowane
wykonanie
Y

Plan Y+1

Plan Y+2

Plan Y+N*

Dynamika
Plan Y+N*
/ Planowane
wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
2.

Działalność remontowa
nakłady na remonty poszczególnych obszarów działalności Spółki, realizacja przedsięwzięć
remontowych w ujęciu rzeczowym, źródła finansowania, struktura kosztów w podziale na siły własne
i usługi obce.

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Planowane
wykonanie
Y

Plan Y+1

Plan Y+2

Plan Y+N*

Dynamika
Plan Y+N*
/ Planowane
wykonanie Y
[%]

wypełnić wg
specyfiki Spółki
*zgodnie z założonym okresem planistycznym

omówienie wskaźników awaryjności oraz mapy z załączonymi inwestycjami lub rejonami, w których
będą prowadzone działania inwestycyjno-remontowe przewidywane na planowane lata. Mapa
inwestycji powinna przedstawiać dane dotyczące zadań przewidzianych do realizacji w planie
wieloletnim z uwzględnieniem podziału na dzielnice miasta (powinna zawierać format wydruku A3
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oraz załączony plik edytowalny w formatach .shp, .pdf, gdy uzasadniają to warunki edycyjne mapy
mogą zostać umieszczone na końcu planu)

IV.

SYTUACJA KADROWO-PŁACOWA
1.

Polityka personalna
struktura organizacyjna spółki, informacja o przeciętnym zatrudnieniu i zatrudnieniu na koniec
prognozowanego okresu

2.

Polityka płacowa
osobowy fundusz płac, bezosobowy fundusz płac, struktura wynagrodzeń, przeciętne wynagrodzenie
miesięczne, wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących

V.

PROGNOZA EKONOMICZNO-FINANSOWA
1.

Przychody według rodzajów działalności
1.1.

Przychody z działalności operacyjnej

przedstawienie podziału przychodów na terenie Gminy Miejskiej Kraków i pozostałych odbiorców
(dotyczy usług komunalnych), polityka cenowa
1.1.1. Działalność podstawowa
1.1.2. Działalność pozostała

2.

1.2.

Przychody finansowe

1.3.

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty według rodzajów działalności
2.1.

Koszty działalności operacyjnej

także analityka poszczególnych pozycji kosztów w ujęciu rodzajowym oraz funkcjonalnym, analityka
kosztów rodzajowych i funkcjonalnych powinna zawierać określenie struktury i dynamiki
2.1.1. Działalność podstawowa
2.1.2. Działalność pozostała
2.2.

Koszty finansowe

2.3.

Pozostałe koszty operacyjne

punkt V.1 oraz V.2:
szczegółowy opis pozycji składających się na poszczególne grupy przychodów/kosztów, zwłaszcza w
przypadku znacznych odchyleń w stosunku do wykonania z roku poprzedniego, zaprezentować
główne grupy przychodów/kosztów w formie graficznej (dynamika, struktura)
3.

Wynik finansowy

4.

Bilans
4.1.

Aktywa

4.2.

Pasywa

Przedstawić informacje o całkowitym zadłużeniu, w tym o kredytach i obligacjach oraz podać
harmonogram spłat
5.

Przepływy pieniężne

68 / 135

Wieloletni plan rzeczowo-finansowy
wskazać planowane przepływy pomiędzy Spółką a Gminą Miejską Kraków i jej poszczególnymi
jednostkami
6.

Wskaźniki finansowe
wszystkie mierniki brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźników powinny znaleźć się w tabelach oraz
zostać zaprezentowane i wyjaśnione w części opisowej planu

VI.

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ KONTYNUOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
przedstawienie kierunków rozwoju, zagrożeń i ryzyk jakie mogą wystąpić w odniesieniu do Spółki w
dalszej działalności (szacowanie wpływu poszczególnych ryzyk w szczególności na: zaplanowany wynik
finansowy, stan środków pieniężnych, wskaźniki finansowe w ujęciu wartościowym oraz przyjęta
strategia zarządzania danym ryzykiem), opis przewidywanej sytuacji finansowej

VII.
VIII.

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W SPÓŁCE
KLUCZOWE ZADANIA LUB PROJEKTY
w przypadku gdy zdaniem Spółki nie realizuje ona takich zadań wówczas powyższa informacja powinna
znaleźć się w planie. Rozdział powinien również zawierać planowane działania ograniczające emisje
CO2, planowane efekty ekologiczne wynikające z tych działań, w przeliczeniu na wartość w Mg o jaką
zmniejszy się emisja CO2
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Tabela 1

Przychody i koszty według rodzajów działalności

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody ogółem, z tego:

1.
2.
3.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe, w tym:

Y
3

Plan
Y+1 Y+2
tys. zł
4
5

Dynamika
Y+N*
6

N/Y
%
7

- zysk z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych
wg MPW
B.
1.
2.
3.

Koszty ogółem, z tego:
Koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe, w tym:
- strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych
wg MPW
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 2

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.

Przychody ze sprzedaży usług i zrównane z nimi, z tego:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wypełnić wg specyfiki działalności spółki

Y
3

Plan
Y+1 Y+2
tys. zł
4
5

Dynamika
Y+N*
6

N/Y
%
7

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 3

Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Koszty działalności operacyjnej, w tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Koszty wynagrodzeń, w tym:
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

7.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Plan

Y

Y+1

3

4

Y+2
tys. zł
5

Dynamika
Y+N*
6

N/Y
%
7

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 4

Wynik finansowy

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Plan

Y

Y+1

3

4

Dynamika

Y+2

Y+N*

5

6

tys. zł
A.

Zysk / strata na działalności, z tego:

1.
2.
3.

Operacyjnej
Pozostałej operacyjnej
Finansowej, w tym
- zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
wycenianych wg MPW

B.

Podatek dochodowy

C.

Zysk / strata netto

N/Y
%
7

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 5

Zatrudnienie i płace

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1
A.

2
Zatrudnienie i płace

1.
2.

Średnioroczna liczba zatrudnionych (etaty)
Średnioroczna liczba zatrudnionych (osoby)

3.

Liczba zatrudnionych na koniec roku (etaty)

4.

Wynagrodzenia pracowników ogółem, w tym: (tys. zł)*
- nagrody
- odprawy i ekwiwalenty
Przeciętne wynagrodzenie ogółem (zł/etat/m-c)

Plan

Y

Y+1

3

4

Dynamika

Y+2

Y+N*

5

6

tys. zł

5.
6.

Przeciętne wynagrodzenie bez nagród, odpraw i ekwiwalentów
(zł/etat/m-c)

B.

Koszty organów spółki, w tym (tys. zł)

N/Y
%
7

- wynagrodzenie zarządu stałe
- wynagrodzenie zarządu zmienne
- wynagrodzenie rady nadzorczej
*pozycja obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody, odprawy i ekwiwalenty
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Tabela 6

Przepływy pieniężne

PW
Lp.

Wyszczególnienie

1
A.
1.
2.

2
Przepływy z działalności operacyjnej
Zysk netto
Korekty o pozycje
- amortyzacja
- odsetki i udziały w zyskach
(dywidendy)
- zysk (strata) z tytułu różnic
kursowych
- zysk (strata) z działalności
inwestycyjnej
- zmiana stanu rezerw
- zmiana stanu należności
- zmiana stanu zobowiązań
- zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
- pozostałe korekty (odpis na straty
MPK S.A.)
Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej (1+2)
Przepływy z działalności
inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej razem (1-2)
Przepływy z działalności finansowej
Wpływy
Wydatki
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej razem (1-2)
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)
Bilansowa zmiana stanu środków
- zmiana stanu środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
(D+E)

3.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.
D
E.

F.
G.

Y
3

Plan
Y+1

Y+2
tys. zł
4
5

Dynamika
Y+N*
6

N/Y
%
7

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 7

Bilans – Aktywa

PW
Lp.

Wyszczególnienie

Y

Plan
Y+1

Y+2

Dynamika
Y+N*

N/Y

6

%
7

tys. zł
1
A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.

2

3

4

5

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
wypełnić wg specyfiki działalności Spółki
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu robót, dostaw i usług
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
- środki pieniężne

4.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D.

Udziały (akcje) własne
Suma aktywów
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 8

Bilans – Pasywa

PW
Lp.

Wyszczególnienie

Y

Plan
Y+1

Y+2

Dynamika
Y+N*

N/Y

6

%
7

tys. zł
1
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.

4.

2

3

4

5

Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Zysk/strata z lat ubiegłych
Zysk/strata netto
Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu kredytów i pożyczek
Rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 9

Wydatki inwestycyjne i źródła ich finansowania

PW
Lp.

Wyszczególnienie

Y

Plan
Y+1

Dynamika

Y+2

Y+N*

5

6

tys. zł
1
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.

4.

2

3

4

N/Y
%
7

Wydatki na inwestycje, w tym:
wypełnić wg specyfiki działalności spółki

Źródła sfinansowania nakładów inwestycyjnych
Amortyzacja
Zysk
Inne środki własne, w tym:
- dokapitalizowanie
- finansowy efekt PGK
- pozostałe aktywa własne
Środki obce w tym:
- kredyty i pożyczki
- dotacje i subwencje i środki UE
*zgodnie z założonym okresem planistycznym
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Tabela 10

Lp
.

Wskaźniki (1)

Wyszczególnienie

1
2
A. Ocena rentowności Spółki
1. Rentowność netto sprzedaży
2. Rentowność brutto sprzedaży
Zyskowność majątku ogółem
(stopa zwrotu ROA)
Zyskowność kapitału własnego
4.
(stopa zwrotu ROE)
B. Ocena sprawności działania
3.

1. Szybkość obrotu należnościami
2.

Szybkość obrotu
zobowiązaniami

3. Szybkość obrotu zapasami

Definicja
3
(wynik finansowy netto1 / przychody netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów) x 100%
(wynik na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów) x 100%

Plan

Dynamika

Y

Y+1 Y+2 Y+N*

N/Y

J.m.
4

5

6

7

8

9

%
%

(wynik finansowy netto1/ aktywa ogółem) x 100

%

(wynik finansowy netto1/ kapitał własny) x 100

%

(przeciętny2 stan należności z tytułu dostaw i usług /
przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów) x 365
(przeciętny2 stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług /
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt
wytworzenia sprzedanych produktów) x 365
(przeciętny2 stan zapasów / wartość sprzedanych
towarów i materiałów + koszt wytworzenia
sprzedanych produktów) x 365

PW

dni
dni
dni

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
1

Wskaźniki nie uwzględniają pozycji "zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności"

2

Przy obliczaniu wskaźników sprawności działania w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów
powinna zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
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Tabela 11

Wskaźniki (2)

PW
Lp.

Wyszczególnienie

Definicja

1
2
C. Ocena stopnia płynności
1.

Wskaźnik płynności I

2.

Wskaźnik płynności II

3.

Średnioroczny wskaźnik
płynności III - szybki

3
aktywa obrotowe2 / zobowiązania krótkoterminowe
aktywa obrotowe2 - zapasy / zobowiązania
krótkoterminowe
(przeciętny1 stan środków pieniężnych i innych
aktywów pieniężnych / przeciętny 1) stan zobowiązań
krótkoterminowych)

Plan

Dynamika

J.m.
4

Y

Y+1

5

6

Y+2

Y+N*

N/Y

-

D. Ocena stopnia zadłużenia
1.

Stopa zadłużenia

Stopa zadłużenia z tytułu
zaciągniętych kredytów i
pożyczek
Finansowanie majątku trwałego
3.
kapitałem własnym
E. Pozostałe wskaźniki
Wydajność pracy na
1.
zatrudnionego ogółem
2.

2.

Stopień zużycia majątku
trwałego

(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania
krótkoterminowe / pasywa ogółem) x 100

%

(zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek / pasywa ogółem) x 100

%

[(kapitał własny + rezerwy na zobowiązania) / aktywa
trwałe] x 100

%

(przychody ze sprzedaży produktów towarów i
materiałów / liczba etatów)
(wartość brutto aktywów trwałych - wartość netto
aktywów trwałych / wartość brutto aktywów
trwałych)

tys. zł
/etat
%

*zgodnie z założonym okresem planistycznym
1

Przy obliczaniu wskaźnika płynności w celu właściwego porównania zasobów jakimi są zapasy, należności, zobowiązania ze strumieniami (przychody, koszty), wielkość zasobów powinna
zostać uśredniona [(wartość na początek roku+ wartość na koniec roku)/2]
2

Bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy”
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Dobre praktyki dotyczące organizacji
i wykonywania czynności przez radę
nadzorczą i jej członków

Załącznik nr 2
do pisma Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r.,
znak: NW-03.0232.38.2019.AL

DOBRE PRAKTYKI
- dotyczące organizacji i wykonywania czynności przez rady nadzorcze spółek
i ich członków –

Definicje
Użyte w niniejszych Dobrych praktykach określenia oznaczają:
1) Dobre praktyki – niniejsze Dobre praktyki dotyczące organizacji i wykonywania czynności przez rady
nadzorcze spółek i ich członków,
2) gmina – Gmina Miejska Kraków,
3) komórka nadzoru – wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa
ogólnie właściwy w sprawach nadzoru nad spółkami,
4) nadzór – wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez gminę w związku z
wykonywaniem uprawnień, wynikających z jej mienia lub upoważnień udzielonych jej przez
uprawnione podmioty, dotyczących stosunku cywilnoprawnego spółki,
5) rada – rada nadzorcza spółki,
6) spółka – spółka handlowa, na którą gmina wywiera jakikolwiek bezpośredni wpływ na podstawie
uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia udzielonego jej przez uprawniony podmiot,
7) spółka z decydującym wpływem gminy– spółka, na którą gmina wywiera decydujący bezpośredni
wpływ na podstawie uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia udzielonego jej przez
uprawniony podmiot, w szczególności:
a) dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu, także jako zastawnik albo
użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi
osobami,
b) posiada uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej tej spółki, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
8) statut – statut, umowa lub akt założycielski spółki,
9) zgromadzenie – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie spółki.

Zakres przedmiotowy
Dobre praktyki określają zalecenia gminy wobec spółek odnoszące się do szczegółowej organizacji i
sposobu wykonywania czynności przez rady nadzorcze spółek i ich członków.

Posiedzenia rady
1. Zawiadomienie o posiedzeniu rady określa dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy
porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy dostarczyć projekty uchwał rady oraz komplet
dokumentów dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.
2. W posiedzeniu rady, oprócz jej członków, mogą również uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby
zaproszone przez radę, w szczególności członkowie zarządu i prokurenci oraz eksperci i specjaliści.
3. Posiedzenia rady odbywają się w lokalu spółki lub w innym miejscu wskazanym przez radę.
4. Na pierwszym posiedzeniu rady nowej kadencji zarząd udostępnia członkom rady:
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5.

6.

7.

8.

1) statut,
2) kwartalne sprawozdanie zarządu spółki z decydującym wpływem gminy, jeżeli statut lub – w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała zgromadzenia przewiduje
uprawnienia informacyjne gminy lub obowiązek przedłożenia przez spółkę wybranych
informacji gminie,
3) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki oraz zatwierdzone sprawozdanie z
działalności spółki za ostatni rok obrotowy,
4) uchwałę zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady,
5) akty regulujące funkcjonowanie spółki, w szczególności Regulamin Zarządu, Regulamin Rady
Nadzorczej, Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy,
6) informacje o strukturze organizacyjnej spółki i zatrudnieniu,
7) informacje o osobach pełniących funkcję członków zarządu, w szczególności warunki
zatrudnienia.
Jeżeli Zgromadzenie, dokonując wyboru członków rady nowej kadencji, nie wskazało wśród nich
przewodniczącego rady, pierwsze posiedzenie rady nowej kadencji otwiera i prowadzi, do chwili
wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem członek rady. Kolejne posiedzenia rady prowadzi
przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący rady.
Z posiedzenia rady sekretarz rady lub inna osoba wyznaczona przez radę sporządza protokół, który
zawiera:
1) numer, w tym numer protokołu w danym roku i rok odbycia posiedzenia, oraz datę,
2) informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
4) porządek obrad,
5) zwięzłe omówienie przebiegu obrad i ich wyników z wyszczególnieniem konkretnych spraw,
6) treść powziętych uchwał, wskazanie trybu głosowania (tajny lub jawny), liczbę głosów oddanych
za każdą uchwałą i zgłoszone zdania odrębne,
7) wolne wnioski,
8) podpisy protokolanta oraz przewodniczącego posiedzenia.
Do protokołu załącza się:
1) podjęte uchwały,
2) listę obecności z podpisami osób obecnych na posiedzeniu rady.
Protokoły rady przechowuje się w siedzibie spółki, w miejscu uzgodnionym z zarządem. Dostęp do
protokołów powinni mieć wszyscy członkowie rady.

Szczególne tryby podejmowania uchwał
1. W celu podjęcia uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość przewodniczący rady lub upoważniony przez niego członek rady
przedstawia projekt uchwały wszystkim członkom rady oraz wskazuje:
1) tryb, w którym będzie podejmowana uchwała, a w przypadku wykorzystania środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość – również rodzaj środka lub środków, za
pomocą których członkowie rady mogą oddać głos podczas głosowania,
2) termin końcowy dla oddania głosu.
2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
przeprowadza się w szczególności za pomocą telefonu, komunikatora internetowego lub każdego
innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednią komunikację.
3. Rozpoczęcie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość może być poprzedzone poddaniem przedstawionego projektu uchwały pod dyskusję.
4. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje
przewodniczący rady lub upoważniony przez niego członek rady.
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5. Fakt podjęcia uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość stwierdza się protokołem. Przepisy § 3 ust. 6 i ust. 7 pkt 1 Dobrych
praktyk stosuje się odpowiednio, przy czym w protokole wskazuje się również rodzaj szczególnego
trybu podjęcia uchwały oraz osoby, które wzięły udział w głosowaniu.

Uchwały rady
1. Rada rozstrzyga sprawy i podejmuje decyzje w formie uchwały.
2. Uchwała rady jasno i jednoznacznie określa stanowisko rady w rozpatrywanej sprawie, wskazując
podstawowe informacje identyfikujące daną sprawę.
3. Uchwała rady zawiera:
1) numer, w tym numer uchwały w danym roku i rok podjęcia uchwały, datę oraz tytuł zawierający
zwięźle przedmiot uchwały i adekwatnie informujący o jej treści,
2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
3) treść merytoryczną uchwały (oznaczoną paragrafami, ustępami, punktami, literami i tiretami),
4) termin wejścia w życie uchwały.
4. Z podstawy prawnej wynikają kompetencje rady, w szczególności określone w statucie lub ustawie z
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, do podjęcia uchwały w danej sprawie,
5. Uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie określonej czynności prawnej określa dokładnie podmiot, z
którym ma być dokonana czynność, przedmiot czynności, cenę lub wynagrodzenie (widełkowo lub
poprzez określoną kwotę) oraz termin obowiązywania umowy.
6. Jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez radę, dokument ten powinien
stanowić załącznik do uchwały lub powinien być wymieniony w uchwale w sposób umożliwiający jego
jednoznaczną identyfikację.
7. Członek rady może zgłosić zdanie odrębne bezpośrednio po głosowaniu uchwały. Zdanie odrębne
umieszcza się w protokole posiedzenia lub załącza w formie pisemnej do protokołu; wówczas w
protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w postaci załącznika.

Delegowanie członka rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
1. Uchwała rady w spawie delegowania członka rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych zawiera:
a) imię i nazwisko delegowanego członka rady,
b) szczegółowe określenie czynności nadzorczych,
c) czas delegacji,
d) termin złożenia radzie sprawozdania z czynności dokonywanych w ramach delegacji.
2. Członek rady delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
obowiązany jest do złożenia radzie sprawozdania z czynności dokonywanych w ramach delegacji.

Obowiązki rady wobec komórki nadzoru
Rada niezwłocznie informuje komórkę nadzoru o:
1) zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku
sprawowanego przez nią nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez
zarząd spółki mogą być niekorzystne dla spółki lub gminy,
2) pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, w tym poważnych zmianach w sytuacji
finansowej, kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny wpływ na jej
działalność.
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Obowiązek dotyczący sprawozdania z badania
Rada analizuje i opiniuje sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego i przedstawia zarządowi
swoje spostrzeżenia.

Opinie i ekspertyzy
1. Rada może:
1) zasięgać opinii radców prawnych zatrudnionych w spółce lub stale z nią współpracujących oraz
2) w uzasadnionych przypadkach – powoływać innych odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia
opinii lub uzyskania ekspertyz.
2. W takim przypadku rada podejmuje uchwałę o wyborze eksperta, a zarząd spółki zawiera z nim
stosowną umowę. Dokonując wyboru eksperta, rada uwzględnia sytuację finansową spółki.

Składanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady
Składając rezygnację, członek rady wskazany przez gminę jednocześnie powiadamia o tym fakcie
Prezydenta Miasta Krakowa.

Implementacja dobrych praktyk
Rada odpowiednio wdraża do swojego regulaminu regulacje określone w § 3-10 Dobrych praktyk.

Obowiązki członków rady wskazanych przez gminę
w spółkach z decydującym wpływem gminy
Członkowie rady wskazani przez gminę w spółkach z decydującym wpływem gminy zobowiązani są do:
1) niezwłocznego złożenia w spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta
Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia
funkcji członka rady,
2) udzielania na wniosek komórki nadzoru informacji dotyczącej jego działalności w radzie nadzorczej
w roku obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej,
uzasadnienie przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od
głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
3) udzielania na wniosek komórki nadzoru opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację
lub sprawy stanowiące przedmiot obrad planowanego zgromadzenia – w spółkach, w których
członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

Obowiązki członków rady wskazanych przez gminę
w spółkach innych niż spółki z decydującym wpływem gminy
Członkowie rady wskazani przez gminę w spółkach innych niż spółki z decydującym wpływem gminy
zobowiązani są do:
1) niezwłocznego złożenia w spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta
Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia
funkcji członka rady,
2) niezwłocznego informowania komórki nadzoru o:

85 / 135

Dobre praktyki dotyczące organizacji i wykonywania czynności
przez rady nadzorcze spółek i ich członków
a)

3)
4)

5)

6)

zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności spółki stwierdzonych w wyniku
sprawowanego przez radę nadzorczą nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania
podejmowane przez organy spółki mogą być niekorzystne dla spółki lub gminy,
b) pojawiających się istotnych problemach w działalności spółki, w tym poważnych zmianach w
sytuacji finansowej, kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny
wpływ na jej działalność,
c) wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub
uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka rady,
inicjowania prac rady w zakresie kontroli konkretnych obszarów działalności spółki wskazanych
przez Prezydenta Miasta Krakowa lub komórkę nadzoru,
udzielania na wniosek komórki nadzoru informacji dotyczącej jego działalności w radzie
nadzorczej w roku obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach rady
nadzorczej, uzasadnienie przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub
wstrzymania się od głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
udzielania na wniosek komórki nadzoru opinii w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad planowanego zgromadzenia – w spółkach,
w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie wykonywać prawo nadzoru,
składania sprawozdania ze swojej działalności w radzie w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia
rady lub podjęcia uchwał poza posiedzeniem; w przypadku gdy gmina wskazała więcej niż jednego
członka rady, członkowie ci mogą złożyć wspólne sprawozdanie.

Załącznik – ramowy wzór sprawozdania ze swojej działalności członka rady wskazanego przez gminę
w spółkach innych niż spółki z decydującym wpływem gminy
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Załącznik
do Dobrych praktyk dotyczących organizacji
i wykonywania czynności przez radę nadzorczą
i jej członków, stanowiących załącznik nr 2
do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
– wskazanego przez Gminę Miejską Kraków
członka Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą:
z siedzibą w
z dnia

r. -

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej
Uczestnictwo w posiedzeniu wskazanego przez Gminę Miejską Kraków członka rady nadzorczej
Uczestnictwo
Lp.

Data posiedzenia

Nieobecność
Usprawiedliwiona
Nieusprawiedliwiona

Obecność

1.
Uchwały rady nadzorczej

Lp.

Data
posiedzenia

Numer i
nazwa
uchwały

Wyniki głosowania
Treść
uchwały

Za

Przeciw

Wstrzymanych

Głos
wskazanego
członka

1.
2. Realizacja w okresie sprawozdawczym szczególnych zadań zleconych radzie nadzorczej przez
zgromadzenie
3. Inicjatywy kontroli
podjęte przez członka inicjatywy prac rady w zakresie kontroli konkretnych obszarów działalności spółki
wskazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa lub komórkę nadzoru
4. Informacja o przeprowadzonych w spółce kontrolach i ich wynikach
5. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki w okresie sprawozdawczym z podaniem jej przyczyn
oraz działań mających na celu poprawę kondycji spółki
6. Ocena pracy zarządu spółki w okresie sprawozdawczym, w tym realizacji celów zarządczych
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Sprawozdanie wskazanego przez Gminę Miejską Kraków członka nadzorczej spółki
7. Nieprawidłowości lub problemy w działalności spółki oraz działania podjęte po ich ujawnieniu
Lp.

Nieprawidłowości lub problemy
1.

1.
2.

Działania podjęte po ich ujawnieniu

zaistniałe przypadki nieprawidłowości
w działalności spółki stwierdzonych w
wyniku sprawowanego przez radę
nadzorczą nadzoru lub w przypadku
podejrzenia, że działania podejmowane
przez organy spółki mogą być
niekorzystne dla spółki lub gminy, lub
pojawiające się istotne problemy w
działalności spółki, w tym poważne
zmiany w sytuacji finansowej, kadrowej,
problemy społeczne oraz zdarzenia
mające istotny wpływ na jej działalność,

________________________________
podpis

Załączniki
jeżeli członek rady nadzorczej wskazany przez Gminę Miejską Kraków może uzyskać:
1) uchwały podjęte przez radę nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
2) pisma zarządu do rady nadzorczej,
3) inne istotne dokumenty pozyskane ze Spółki.
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Objaśnienia do Zasad nadzoru nad
spółkami z wpływem Gminy Miejskiej
Kraków

OBJAŚNIENIA
– do Zasad nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków
wraz z załącznikiem –
Zasady nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków
(załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1560/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.)

Wprowadzenie
1. Przedmiot Zasad. Zasady nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków (dalej:
„Zasady”) stanowią podstawowy dokument określający zasady i tryb sprawowania przez Gminę Miejską
Kraków (dalej: „Gmina”) nadzoru nad spółkami handlowymi, na które Gmina wywiera wpływ, w tym
zadania jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa (dalej: „JO UMK”), w szczególności Biura
Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa (dalej: „Komórka nadzoru”) oraz miejskich jednostek
organizacyjnych (dalej: „MJO”) w powyższym zakresie.
2. Spółki objęte nadzorem. Gmina sprawuje nadzór nad spółkami handlowymi, na które posiada
jakikolwiek bezpośredni wpływ na podstawie uprawnień wynikających z jej mienia lub upoważnienia
udzielonego przez uprawniony podmiot (dalej: „Spółki”), np. dysponuje jakimkolwiek głosem na
zgromadzeniu wspólników bądź walnym zgromadzeniu (dalej: „Zgromadzenie”) lub posiada uprawnienia
do powoływania co najmniej jednego członka organu Spółki (zob. komentarz do § 1 pkt 14-16 Zasad). Krąg
podmiotowy Spółek został zakreślony w oparciu o kryterium wywierania na nie bezpośredniego wpływu
przez Gminę, a zatem zakresem Zasad nie są objęte „spółki wnuczki” Gminy i dalsze, z wyjątkiem spółek,
w stosunku do których jej „spółka matka” posiada większość akcji lub udziałów i udzieliła Gminie
upoważnienia do wykonywania przysługujących tej Spółce uprawnień z tego tytułu (zob. komentarz do §
1 pkt 9 i 11 Zasad).
3. Charakter nadzoru. Przez nadzór należy rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne
podejmowane przez Gminę w związku z wykonywaniem uprawnień, wynikających z jej mienia lub
upoważnień udzielonych jej przez uprawnione podmioty, dotyczących stosunku cywilnoprawnego Spółki,
w szczególności z tytułu akcji lub udziałów, wraz z wynikającymi z nich oraz z umów, statutów bądź aktów
założycielskich (dalej: „Statuty”) uprawnień osobistych (dalej: „Nadzór”, zob. komentarz do § 1 pkt 4
Zasad). Z uwagi na źródła wywierania wpływu przez Gminę na Spółki w postaci mienia Gminy lub
udzielonych jej upoważnień, sprawowanie nadzoru wchodzi wyłącznie w zakres sfery dominium Gminy,
nie zaś jej imperium. Jednocześnie ze względu na różnorodny charakter i szeroki zakres spraw należących
do Nadzoru oraz wielości podmiotów, przy pomocy których Prezydent Miasta Krakowa go sprawuje, w
ramach Nadzoru wyodrębniono: Nadzór formalny, Nadzór ekonomiczno-finansowy oraz Nadzór
merytoryczny (zob. komentarz do § 1 pkt 5-7 Zasad).
4. Systematyka Zasad. Zasady składają się z trzech rozdziałów podzielonych na piętnaście
paragrafów:
1) rozdział 1 – Przepisy ogólne
a) § 1 Definicje,
b) § 2 Zakres przedmiotowy,
c) § 3 Cele nadzoru i sposoby ich realizacji,
d) § 4 Organizacja sprawowania nadzoru,
2) rozdział 2 – Nadzór
a) § 5 Zadania związane z nadzorem,
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b) § 6 Baza danych o spółkach,
c) § 7 Zadania związane z nadzorem formalnym
d) § 8 Reprezentacja gminy na zgromadzeniu,
e) § 9 Przygotowanie zgromadzenia,
f) § 10 Informacja o zgromadzeniu,
g) § 11 Odbycie zgromadzenia,
h) § 12 Wskazywanie członków rady nadzorczej przez gminę,
i) § 13 Zadania związane z nadzorem merytorycznym,
j) § 14 Zadania związane z nadzorem ekonomiczno-finansowym,
3) rozdział 3 – Przepis końcowy
a) § 15 Przepis końcowy
Dodatkowo na mocy § 12 ust. 2 Zasad dołączono do nich wzór formularza dla kandydata na
członka rady nadzorczej Spółki.
Jednocześnie w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 1 Zasad pismem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15
lipca 2020 r., znak: NW-03.0232.38.2019.AL zostały wydane wytyczne i dobre praktyki (zob. pkt 5
wprowadzenia): Wytyczne dotyczące sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów Spółek i ich
organów oraz przygotowania i odbywania Zgromadzenia Spółek (dalej: „Wytyczne”) oraz Dobre praktyki
dotyczące organizacji i wykonywania czynności przez radę nadzorczą Spółki i jej członków (dalej: „Dobre
praktyki”). W przyszłości planuje się wydać wytyczne lub dobre praktyki dotyczące innych zagadnień, np.:
1) wyboru i współpracy z firmą audytorską,
2) społecznej odpowiedzialności Spółek (CSR),
3) sponsoringu,
4) polityki informacyjnej Spółek,
5) wzorów innych dokumentów (np. kwartalnego sprawozdania zarządu - § 14 ust. 1 pkt 1 lit. h i ust.
3 lit. g Zasad).
5. Adresaci Zasad. Zasady są adresowane do JO UMK, w tym przede wszystkim do Komórki
nadzoru, oraz MJO. Zasady w stosunku do powyższych podmiotów mają charakter wiążący. Natomiast
Wytyczne i Dobre praktyki są adresowane do Spółek, ich organów i członków tych organów i nie mają dla
nich charakteru wiążącego.
Powyższe rozróżnienie dotyczące adresatów poszczególnych regulacji i charakteru związania
nimi podyktowane jest tym, że Prezydent Miasta Krakowa może działać w rożnych rolach: jako organ
korporacyjny, co wynika z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (w
przypadku jednoosobowych Spółek Gminy), jako przedstawiciel Gminy - wspólnika Spółki oraz jako organ
wykonawczy Gminy. Determinuje to dwie formy jego decyzji lub rozstrzygnięć, bądź to jako uchwały
wspólnika (Zgromadzenia), bądź jako zarządzenie organu wykonawczego Gminy. Powyższe
wyodrębnienie dwóch postaci działania Prezydenta Miasta Krakowa ma istotne znaczenie, z uwagi na
fakt, że Spółka, pomimo zależności kapitałowej lub innej od Gminy, jest odrębnym od niej podmiotem, a
zatem zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa wydane poza sferą organizacyjną Spółki, a dotyczące jej
działalności lub jej organów nie wywołują skutków prawnych (zob. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Lubuskiego nr NK-I.4131.229.2017.TDOM z dnia 16 października 2017 r.). Z tego względu regulacje
adresowane bezpośrednio do Spółek, ich organów i członków tych organów, będące wyrazem oczekiwań
i zaleceń Gminy, lecz nie mające dla nich charakteru wiążącego, są zawarte w oddzielnych dokumentach,
stanowiących załączniki do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r., znak: NW03.0232.38.2019.AL adresowanego do Spółek. Jednakże organy Spółki odpowiedzialne za realizację
dobrych praktyk powinny w swoim rocznym sprawozdaniu wyjaśnić, z jakich powodów nie stosują
poszczególnych postanowień Wytycznych i Dobrych praktyk, co koresponduje z podejściem „przestrzegaj
lub wyjaśnij” (ang. comply or explain) stosowanym w rożnych dobrych praktykach spółek notowanych na
rynkach regulowanych (zob. ramowe wzory rocznych sprawozdań zarządu i rady nadzorczej Spółki,
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stanowiące załączniki, odpowiednio, nr 1 i 2 do Wytycznych). Ocena realizacji Wytycznych i Dobrych
praktyk będzie dokonywana w ramach sprawowania Nadzoru przez Gminę. W przyszłości możliwe jest
również uzupełnienie Zasad o inne wytyczne i dobre praktyki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Zasad.
6. Inspiracje dla Zasad. Zasady poszerzają i uzupełniają regulacje przyjęte zarządzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa nr 815/2003 z 13 czerwca 2003 w sprawie procedury przygotowania
zwyczajnych zgromadzeń wspólników i zwyczajnych walnych zgromadzeń jednoosobowych spółek
Miasta Krakowa, zastąpione następnie przez zarządzenia nr: 2643/2010 z 21 października 2010 r.,
3131/2018 z 20 listopada 2018 r. i 2048/2019 z 9 sierpnia 2019 r. Jednocześnie część regulacji
dotychczas zawartych w ww. zarządzeniach zostanie przeniesiona do wytycznych i dobrych praktyk
wydanych na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Zasad. Rozwiązania przyjęte w Zasadach wzorowane są na
podobnych dokumentach wydanych przez organy wykonawcze innych jednostek samorządu
terytorialnego w stosunku do swoich spółek komunalnych (w szczególności Województwa
Małopolskiego, Województwa Lubuskiego, m.st. Warszawa, Gminy Miejskiej Lublin, Gminy Miejskiej
Słupsk) oraz przez Prezesa Rady Ministrów w stosunku do spółek Skarbu Państwa. Jednakże szczegółowe
kwestie opracowano z uwzględnieniem specyfiki struktury właścicielskiej Spółek, w tym faktu
sprawowania przez Gminę Nadzoru na podstawie upoważnień udzielonych przez uprawnione podmioty.
7. Relacja Zasad do zarządzenia nr 2048/2019. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr
2048/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów
spółek, w których Gmina Miejska Kraków (dalej: „zarządzenie nr 2048/2019”), zmienione zarządzeniem
nr 2906/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2019 r., określało wzory oraz tryb
przekazywania dokumentów, ich opiniowania oraz odbywania zgromadzeń wspólników lub walnych
zgromadzeń spółek, w których Gmina posiada pozycję dominującą w myśl art. 4 § 1 pkt 4 KSH. Zasady
zastępują powyższe zarządzenie, przejmują jego treść z nieznacznymi merytorycznymi modyfikacjami,
uzupełniają i poszerzają je o nowe zagadnienia, włączając w zarys szerszego systemu nadzoru
właścicielskiego, uregulowanego przede wszystkim przez Zasady. Szczegółowa relacja przepisów Zasad
do przepisów zarządzenia nr 2048/2019 będzie omówiona w komentarzach do poszczególnych regulacji
Zasad.

Definicje
W § 1 Zasad zawarto definicje pojęć i wyrażeń, które są używane w Zasadach oraz załącznikach
do nich. Definicje zawarte w § 1 pkt 1, 8, 17, 18 oraz 20 Zasad nie wymagają szczegółowego komentarza,
z uwagi na ich porządkujący charakter.
1. Spółka, Spółka z decydującym wpływem Gminy, Spółka jednoosobowa. W § 1 pkt 14-16
Zasad zdefiniowano, które ze spółek handlowych objęte są Nadzorem. Definicje oparto o określenia:
„spółki dominującej” zawartej w art. 4 § 1 pkt 4 KSH oraz „przedsiębiorcy dominującego” — w art. 4 pkt 3
w zw. z pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dostosowując je do
potrzeb Nadzoru nad Spółkami.
1) Spółka – jak wskazano we wstępie krąg podmiotowy Spółek został zakreślony w oparciu o
kryterium wywierania na nie bezpośredniego wpływu przez Gminę na podstawie uprawnień
wynikających z jej mienia lub upoważnienia udzielonego jej przez uprawniony podmiot.
Przykładem takiej sytuacji może być dysponowanie przez Gminę jakimkolwiek głosem na
Zgromadzeniu lub posiadanie przez nią uprawnienia do powoływania co najmniej jednego
członka organu Spółki. Zgodnie z art. 44 KC mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.
Podkreślenia wymaga, iż podstawą uprawnień mogą być wyłącznie prawa wchodzące do sfery
dominium Gminy, nie zaś jej imperium, np. własność, użytkowanie lub zastaw udziałów lub akcji.
Pełnomocnictwo (upoważnienie) ma charakter upoważniający (kompetencyjny) (A. Szpunar,
Udzielenie, s. 30; M. Jasiakiewicz, W sprawie skuteczności, s. 33, J. Strzebinczyk, w: Gniewek,
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Machnikowski, Komentarz 2016, art. 96, s. 248, Nb 6; J. Grykiel, w: Gutowski, Komentarz, art. 96,
s. 649, Nb 23 i 25), nie zaś majątkowy i nie wchodzi w skład mienia danego podmiotu. Z tych
względów zasadne jest wyraźne wskazanie, obok mienia, również tego źródła jako podstawy
wywierania bezpośredniego wpływu na Spółki przez Gminę. Jednocześnie wpływ Gminy ma mieć
bezpośredni charakter, a więc zakresem Zasad nie są objęte „spółki wnuczki” Gminy i dalsze, z
wyjątkiem spółek, w stosunku do których jej „spółka matka” posiada większość akcji lub udziałów
i udzieliła Gminie upoważnienia do wykonywania przysługujących tej spółce uprawnień z tego
tytułu (zob. komentarz do § 1 pkt 9 i 11 Zasad).
W chwili sporządzania Zasad Spółkami (poza Spółkami z decydującym wpływem Gminy, w tym
Spółkami jednoosobowymi) są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód sp. z o.o.,
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.,
TBS Krak-System S.A.,
Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa S.A.,
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II sp. z o.o.,
Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,
Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji,
Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji,
Len S.A. w likwidacji,
ZMK S.A. w likwidacji.

2) Spółka z decydującym wpływem Gminy – w ramach Spółek wyodrębniono te, na których
działalność Gmina wywiera decydujący bezpośredni wpływ, np. dysponuje bezpośrednio
większością głosów na Zgromadzeniu lub posiada uprawnienie do powoływania lub odwoływania
większości członków zarządu lub rady nadzorczej (niezależnie od cywilnoprawnego tytułu).
Szczególne obowiązki Komórki nadzoru wynikające ze wzmożonego Nadzoru ekonomicznofinansowym wobec nich wskazano w § 16 Zasad.
W chwili sporządzania Zasad Spółkami z decydującym wpływem Gminy są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Krakowski Holding Komunalny S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A,
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.,
Arena Kraków S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.,
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.,
Trasa Łagiewnicka S.A.,
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.,
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji,
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Spółki wskazane w pkt 1-10 są jednocześnie Spółkami jednoosobowymi.
3) Spółka jednoosobowa – w ramach Spółek z decydującym wpływem Gminy wyodrębniono te, w
której Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały lub wykonuje uprawnienia z tytułu wszystkich
akcji lub udziałów na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez uprawniony podmiot.
Wyszczególnienie Spółek jednoosobowych związane jest z odrębnymi regulacjami dotyczącymi
przygotowania i odbywania Zgromadzeń takich Spółek zawartych w § 9-11 Zasad.
W chwili sporządzania Zasad Spółkami jednoosobowymi są:
1) Krakowski Holding Komunalny S.A.,
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.,
Arena Kraków S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.,
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.,
Trasa Łagiewnicka S.A.,
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.,
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji.

W Spółkach wskazanych w pkt 1 i 6-10 Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały. W Spółkach
wskazanych w pkt 2-5 Gmina wykonuje uprawnienia z tytułu wszystkich akcji na podstawie
upoważnienia udzielonego jej przez Krakowski Holding Komunalny S.A., który posiada wszystkie
akcje tych spółek.

Spółki (z
jakimkolwiek
wpływem
Gminy)
Spółki z
decydującym
wpływem
Gminy

Spółki
jednoosobowe

Rodzaje Spółek objętych Nadzorem Gminy
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1)

Krakowski Holding
Komunalny S.A.,
2) Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
S.A,
3) Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.,
4) Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A.,
5) Arena Kraków S.A.,
6) Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania sp. z o.o.,
7) Centrum Giełdowe Balicka
sp. z o.o.,
8) Trasa Łagiewnicka S.A.,
9) Agencja Rozwoju Miasta
Krakowa sp. z o.o.,
10) Miejska Infrastruktura sp. z
o.o. w likwidacji.

1)

Spółki

Spółki z
decydującym
wpływem Gminy

inne Spółki

v

Spółki
jednoosobowe

inne Spółki z
decydującym
wpływem Gminy

Agencja
Rozwoju
Gospodarczego
KrakówWschód sp. z o.o.,
2) Krakowski
Park
Technologiczny sp. z o.o.,
3) TBS Krak-System S.A.,
4) Miejski
Klub
Sportowy
Cracovia Sportowa S.A.,
5) Międzynarodowy
Port
Lotniczy Kraków-Balice im.
Jana Pawła II sp. z o.o.,
6) Małopolska Agencja Energii i
Środowiska sp. z o.o. w
upadłości likwidacyjnej,
7) Krakowska Agencja Rozwoju
Turystyki S.A. w likwidacji,
8) Krakowskie
Centrum
Komunikacyjne sp. z o.o. w
likwidacji,
9) Len S.A. w likwidacji,
10) ZMK S.A. w likwidacji.

Kraków Nowa Huta
Przyszłości S.A.

Spółki objęte Nadzorem Gminy
2. Podmiot dominujący, Podmiot zależny. Ze względu na fakt, że niektóre Spółki udzieliły Gminie
upoważnienia do wykonywania przysługujących im uprawnień z tytułu akcji lub udziałów w innych
Spółkach, należało uregulować wzajemne relacje pomiędzy Spółką udzielającą Gminie upoważnienia —
jako spółką dominującą (dalej: „Podmiot dominujący”), Spółką, w stosunku do której uprawnienia będzie
wykonywała Gmina na podstawie upoważnienia — jako spółką zależną (dalej: „Podmiot zależny”) oraz
Gminą — jako podmiotem wywierającym decydujący wpływ na Podmiot dominujący oraz Podmiot
zależny, z jednoczesnym podkreśleniem szczególnej pozycji, jaką ma Podmiot dominujący w stosunku do
swojego Podmiotu zależnego. Jak wskazano w pkt 5 wprowadzenia, regulacje adresowane bezpośrednio
do Spółek są zawarte w wytycznych i dobrych praktykach, stanowiących załączniki do pisma Prezydenta
Miasta Krakowa. Wobec tego szczegółowe regulacje dotyczące relacji pomiędzy Gminą, Podmiotem
dominującym a Podmiotem zależnym znajdują się przede wszystkim w Wytycznych dotyczących
sporządzania niektórych sprawozdań i planów Spółek i ich organów oraz przygotowania i odbywania
Zgromadzeń Spółek.
W chwili sporządzania Zasad przymiot Podmiotu dominującego przysługiwał Krakowskiemu
Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie. Gmina posiada w tej spółce wszystkie akcje (Spółka
jednoosobowa – Spółka z decydującym wpływem Gminy). Natomiast Krakowski Holding Komunalny S.A.
w Krakowie posiada wszystkie akcje w: Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim
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Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A., Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji S.A., oraz
Arenie Kraków S.A. Jednocześnie Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie uchwałami Zarządu nr:
4/2003, 5/2003, 6/2003 z dnia 3 lutego 2003 r., oraz 30/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. udzielił Gminie
pełnomocnictwa do wykonywania przysługujących mu uprawnień z tytułu akcji na Zgromadzeniach
powyższych spółek (Spółki jednoosobowe – Spółki z decydującym wpływem Gminy), a zatem te spółki
mają charakter Podmiotów zależnych w stosunku do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w
Krakowie.

Podmiot dominujący

Podmioty zależne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Krakowski
Holding
Komunalny S.A.
w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Arena Kraków S.A.

Grupa kapitałowa Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie
( ex § 1 pkt 9 i 11 Zasad)
3. Zastępca Prezydenta, Komórka nadzoru, Komórka merytoryczna, Podmiot opiniujący. W § 1
pkt 2, 3, 10 i 19 Zasad określono podmioty, przy pomocy których Prezydent Miasta Krakowa sprawuje
Nadzór nad Spółkami. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do zadań Prezydenta Miasta Krakowa należy gospodarowanie mieniem komunalnym, którym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy. Jednocześnie w myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy
Prezydent Miasta Krakowa wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Krakowa, zaś zgodnie z art. 9
ust. 1 tej ustawy w celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Ponadto w
myśl art. 26a ust. 1 ww. ustawy Prezydent Miasta Krakowa powołuje co najmniej jednego zastępcę, a na
podstawie ust. 2 może powołać maksymalnie czterech zastępców.
W związku z powyższym wyodrębniono następujące podmioty, biorące udział w wykonywaniu
zadań związanych z Nadzorem na podstawie odrębnych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa:
1) Zastępca Prezydenta Miasta – Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 3148/2018 z dnia 22
listopada 2018 r. powołał swoich czterech zastępców — I ds. Polityki Społecznej i Komunalnej, II
ds. Zrównoważonego Rozwoju, III ds. Obsługi Mieszkańców i IV ds. Edukacji, Sportu i Turystyki.
Zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa nr: 318/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz
416/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. określających zakres uprawnień i obowiązków niektórych
Zastępców Prezydenta Miasta oraz załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
Krakowa nadzór nad realizacją przez Spółki zadań własnych Gminy w merytorycznym obszarze
wskazanym przez Prezydenta Miasta Krakowa realizują:
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Lp.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

1.

I – ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

2.

II – ds. Zrównoważonego Rozwoju

Spółka
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z
o.o.
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji
Trasa Łagiewnicka S.A.
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
Arena Kraków S.A.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

Jednocześnie Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pozostaje pod bezpośrednim
nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa.
2) Komórka nadzoru – jednostka ta stanowi podstawową komórkę organizacyjną Urzędu Miasta
Krakowa, przy pomocy której Prezydent Miasta Krakowa sprawuje Nadzór. Zgodnie z
Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa przez wydział należy rozumieć wydział
Urzędu Miasta Krakowa lub komórkę organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miasta Krakowa
na prawach wydziału. Jednocześnie w myśl tego dokumentu komórką organizacyjną Urzędu
Miasta Krakowa właściwą w sprawach Nadzoru jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego. Ponadto
zgodnie z zarządzeniem nr 3542/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r.
Biuro Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania mające na celu racjonalne wykorzystywanie
zasobów majątkowych komunalnych osób prawnych i innych podmiotów dla zapewnienia
prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej
Kraków oraz skuteczne wykonywanie praw właścicielskich Prezydenta Miasta Krakowa do
realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane komunalne osoby prawne.
3) Komórka merytoryczna – wydział w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Krakowa lub miejska jednostka organizacyjna w rozumieniu Statutu Miasta Krakowa, która
współpracuje z Komórką nadzoru w wykonywaniu Nadzoru merytorycznego, tj. zadań
dotyczących powierzania zadań i oceny działalności Spółek. W § 4 ust. 4 Zasad wskazano Komórki
merytoryczne, powołując się na ich zakres działania, które są właściwe dla każdej ze Spółek z
decydującym wpływem Gminy. Przepis ten odpowiada § 1 ust. 2 zarządzenia nr 2048/2019, zaś
sama definicja Komórki merytorycznej — § 1 pkt 4 ww. zarządzenia. W chwili sporządzania Zasad
Komórkami merytorycznymi są:
Lp.

Komórka merytoryczna

1.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

2.

Zarząd Transportu Publicznego

3.

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Spółka
Trasa Łagiewnicka S.A.
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
S.A. w Krakowie
Krakowski Holding Komunalny S.A.
w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A.
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4.
5.
6.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Wydział ds. Przedsiębiorczości i
Innowacji UMK
Wydział Strategii, Planowania i
Monitorowania Inwestycji UMK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp.
z o.o.
Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji S.A.
Arena Kraków S.A.
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

Komórką merytoryczną są również podmioty nie wymienione w powyższym przepisie, lecz
wyznaczone przez Prezydenta Miasta Krakowa do przygotowania opinii w zakresie konkretnej
sprawy dotyczącej działalności Spółki. Obowiązki Komórki merytorycznej związane z
wykonywaniem zadań dotyczących Nadzoru merytorycznego zawarte są w § 13 Zasad.
4) Podmiot opiniujący – do kategorii podmiotów opiniujących zaliczono Komórki merytoryczne, JO
UMK oraz MJO, do których Komórka nadzoru w ramach czynności związanych z przygotowaniem
Zgromadzenia obligatoryjnie lub fakultatywnie występuje o dokumenty, informację bądź opinię
w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad
Zgromadzenia — wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. b-c, pkt 2 lit. b-c i pkt 3 lit. b Zasad (zob. komentarz
do § 9 Zasad). Pojęcie Podmiotu opiniującego jest szersze niż Komórki merytorycznej, gdyż
Podmiotem opiniującym może być, oprócz Komórki merytorycznej, także inny podmiot niż
Komórka merytoryczna.

Podmioty
opiniujące

Komórki
merytoryczne

Podmioty opiniujące a Komórki merytoryczne
Podmiotami opiniującymi są:
Lp.

Podmiot

1.

Zespół Radców Prawnych UMK

2.

Komórka merytoryczna

Podstawa dokonania
czynności
§ 9 ust. 1 pkt 1 lit. b Zasad
§ 9 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret
pierwsze Zasad
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b Zasad
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§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b Zasad

3.

4.

inne niż Komórki merytoryczne wydziały w rozumieniu
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa lub
miejskie jednostki organizacyjne w rozumieniu Statutu
Miasta Krakowa, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego
przygotowania Zgromadzenia
Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK

§ 9 ust. 1 pkt 1 lit. c tiret
drugie Zasad
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. c Zasad

4. Nadzór, Nadzór formalny, Nadzór merytoryczny, Nadzór ekonomiczno-finansowy. Jak
wskazano we wstępie przez nadzór należy rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane
przez Gminę w związku z wykonywaniem uprawnień, wynikających z jej mienia lub upoważnień
udzielonych jej przez uprawnione podmioty, dotyczących stosunku cywilnoprawnego Spółki, w
szczególności z tytułu akcji lub udziałów, wraz z wynikającymi ze Statutów uprawnień osobistych. Na
marginesie warto dodać, że zrezygnowano z dookreślenia Nadzoru jako „nadzór właścicielski” z tego
względu, że tytułem do jego sprawowania przez Gminę może być nie tylko własność udziałów lub akcji,
ale również potencjalnie użytkowanie lub zastaw udziałów lub akcji i wykonywanie uprawnień
dotyczących stosunku cywilnoprawnego Spółki w oparciu o pełnomocnictwo udzielone Gminie przez
uprawniony podmiot. W ramach Nadzoru wyodrębniono:
1) Nadzór formalny – Nadzór w zakresie: przygotowywania i odbywania Zgromadzeń, sporządzania
wzorów dokumentów korporacyjnych Spółek lub innych dokumentów dotyczących
funkcjonowania spółek, oceny funkcjonowania organów Spółek oraz powoływania członków rad
nadzorczych,
2) Nadzór merytoryczny – Nadzór w zakresie powierzania spółkom zadań Gminy, oceny
prawidłowości wykonywania powierzonych im przez Gminę zadań oraz oceny zgodności
działalności Spółek z ich celami i zadaniami powierzonymi im przez Gminę.
3) Nadzór ekonomiczno-finansowy – Nadzór w zakresie bieżącej i okresowej oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Spółek, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz
rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych (dalej: „Plany”).
Konieczność wyraźnego rozdzielenia tych zadań ma odbicie w podziale organizacyjnym ma
odzwierciedlenie w podziale organizacyjnym zadań, zgodnie z którym zadania dotyczące Nadzoru
wykonywane są przede wszystkim przez Komórkę nadzoru, natomiast zadania dotyczące Nadzoru
merytorycznego przede wszystkim przez Komórki merytoryczne (§ 4 ust. 2 pkt 2 Zasad). Ponadto
Komórka merytoryczna w zakresie współpracy z Komórką nadzoru w wykonywaniu zadań dotyczących
sprawowania Nadzoru ekonomiczno-finansowego wydaje, na wniosek Komórki nadzoru, opinie
dotyczące:
1) rocznego dokumentu sprawozdawczego zarządu Spółki z decydującym wpływem Gminy, o
którym mowa w Statucie, składającego się ze:
a) sprawozdania z realizacji Planów,
b) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i
komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, o którym mowa
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, chyba
że statut stanowi inaczej,
c) sprawozdania zarządu ze swojej działalności jako organu spółki
(dalej: „Raport zarządu”),
2) rocznego dokumentu sprawozdawczego rady nadzorczej Spółki z decydującym wpływem Gminy,
o którym mowa w Statucie, składającego się z:
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a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku
lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych,
b) sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności jako organu spółki
(dalej: „Raport rady nadzorczej”),
3) kwartalnego sprawozdania zarządu Spółek z decydującym wpływem Gminy, jeżeli Statut lub — w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością — uchwała Zgromadzenia przewiduje
uprawnienia informacyjne Gminy lub obowiązek przedłożenia przez Spółkę wybranych
informacji Gminie (§ 14 ust. 2 Zasad) (dalej: „Kwartalne sprawozdanie”).

Zakres przedmiotowy
W § 2 Zasad określono zakres przedmiotowy omawianej regulacji. Zasady regulują:
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Przedmiot
cele Nadzoru oraz sposoby ich realizacji
organizację sprawowania Nadzoru
zadania Komórki nadzoru związane z Nadzorem, w tym
zawartość i sposób prowadzenia bazy danych o spółkach,
zadania Komórki nadzoru związane z Nadzorem formalnym, w
tym:
1) sposób reprezentacji Gminy na Zgromadzeniach,
2) czynności związane z przygotowaniem i odbyciem
Zgromadzenia,
3) tryb wskazywania przez Gminę członków rad
nadzorczych spółek,
zadania Komórek merytorycznych związane z Nadzorem
merytorycznym
zadania Komórki nadzoru i Komórek merytorycznych
związane z Nadzorem ekonomiczno-finansowym

Jednostka redakcyjna
§3
§4
§ 5-6

§ 7-12

§ 13
§ 14

Cele Nadzoru i sposoby ich realizacji
1. Cele Nadzoru. W § 3 ust. 1 Zasad wskazano podstawowe cele, które są realizowane poprzez
sprawowanie Nadzoru przez Gminę:
1) skuteczne wykorzystywanie uprawnień cywilnoprawnych dotyczących Spółki do realizacji zadań
i celów, dla których zostały powołane Spółki,
2) racjonalne wykorzystywanie zasobów majątkowych dla zapewnienia prawidłowej realizacji
zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Gminy,
3) wzrost efektywności działania oraz skuteczności zarządzania Spółkami.
2. Sposoby realizacji celów Nadzoru. W § 3 ust. 2 Zasad wymieniono przykładowe instrumenty
za pomocą których mają być realizowane cele Nadzoru:
1) wdrażanie, z poszanowaniem odrębności oraz zasad funkcjonowania Spółek, rozszerzonych w
stosunku do obowiązujących przepisów prawa form i procedur nadzoru właścicielskiego, w tym
formułowanie wytycznych i promowanie dobrych praktyk, stanowiących oczekiwania i zalecenia
Gminy dotyczące niektórych aspektów działania Spółek, ich organów i członków tych organów,
w szczególności w zakresie:
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2)
3)
4)
5)

a) sporządzania i przyjmowania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich
organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzenia,
b) organizacji i wykonywania czynności przez organy spółek i ich członków,
wdrożenie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących spółek z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek, w tym ogólnych celów
zarządczych dla zarządów Spółek,
wskazywanie kandydatów na członków rad nadzorczych dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Nadzoru oraz ocena tych członków,
wdrażanie mechanizmów monitorowania i oceny działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej
Spółek adekwatnych do ich celów, przedmiotu i zakresu działania oraz sposobu realizacji zadań.

Organizacja sprawowania Nadzoru właścicielskiego
1. Organ nadzoru. Jak wskazano powyżej zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Prezydent
Miasta Krakowa jest podmiotem, gospodarującym w imieniu Gminy jej mieniem komunalnym, którym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy.
2. Komórka nadzoru i Komórka merytoryczna. Zadania dotyczące Nadzoru wykonywane są
przede wszystkim przez Komórkę nadzoru. Natomiast z uwagi na specjalistyczną wiedzę Komorek
merytorycznych odnoszącą się do przedmiotów działalności Spółek, zadania w zakresie Nadzoru
merytorycznego wykonują Komórki merytoryczne w stosunku do poszczególnych Spółek z decydującym
wpływem Gminy wskazanych w § 4 ust. 4 Zasad (§ 13 ust. 1 Zasad). Ponadto Komórka merytoryczna w
zakresie współpracy z Komórką nadzoru w wykonywaniu zadań dotyczących sprawowania Nadzoru
ekonomiczno-finansowego wydaje, na wniosek Komórki nadzoru, opinie dotyczące Raportu zarządu,
Raportu rady nadzorczej oraz Kwartalnego sprawozdania (§ 14 ust. 2 Zasad). Jednocześnie Komórka
nadzoru współpracuje w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania Nadzoru formalnego i
Nadzoru ekonomiczno-finansowego z Komórkami merytorycznymi. Ponadto Komórka nadzoru i Komórki
merytoryczne współpracują z Podmiotami opiniującymi i Podmiotami dominującymi w zakresie
wykonywania zadań dotyczących sprawowania Nadzoru.
3. Obieg korespondencji. Komórka nadzoru, Komórki merytoryczne oraz Podmioty opiniujące
prowadzą ze sobą oraz ze Spółkami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższe
ma na celu zapewnić elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy podmiotami biorącymi udział w
Nadzorze. Analogiczny przepis znajduje się w § 6 ust. 6-7 Wytycznych w odniesieniu do Spółek, w tym do
Podmiotów dominujących i jego Podmiotów zależnych.
W przypadku gdy w danej sprawie zaistnieje potrzeba prowadzenia korespondencji w sposób
tradycyjny (w szczególności w formie pisemnej), dyrektor Komórki nadzoru może postanowić, aby
skorzystać z tego sposobu.

Zadania związane z Nadzorem
W § 5 Zasad określono ogólne obowiązki Komórki nadzoru dotyczące Nadzoru, w ramach których
Komórka nadzoru:
1) rekomenduje kontrolę działalności Spółek prowadzoną przez właściwe komórki organizacyjne
Urzędu Miasta Krakowa lub podmioty zewnętrzne,
2) tworzy, utrzymuje i udostępnia Prezydentowi Miasta Krakowa, Zastępcom Prezydenta,
Skarbnikowi Miasta Krakowa, komórkom merytorycznym i podmiotom opiniującym bazę danych
Spółek, o której mowa w § 6 Zasad,
3) współpracuje z innymi wspólnikami i akcjonariuszami Spółek,
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4) współpracuje z organami Spółek,
6) współdziała z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego,
jednostkami gospodarczymi oraz innymi podmiotami w sprawach nadzoru właścicielskiego.

Baza danych o Spółkach
Przepis § 6 Zasad stanowi rozwinięcie obowiązku określonego w § 5 pkt 2 Zasad zobowiązującego
Komórkę nadzoru do prowadzenia bazy danych o Spółkach. W komentowanym przepisie wskazano
sposób prowadzenia tej bazy (postać elektroniczna) oraz przykładowe informacje, które mają się w niej
znaleźć, dotyczące:
1) firmy, siedziby oraz adresu,
2) numerów telefonów lub faksów,
3) numeru KRS, REGON oraz NIP,
4) daty wpisu do właściwego rejestru,
5) uchwały Rady Miasta Krakowa lub innego dokumentu, stanowiącego podstawę prawną udziału
Gminy w Spółce lub powierzenia zadań Gminy,
6) umów wykonawczych zawartych z Gminą wraz z raportami z audytów rekompensaty oraz
innymi dokumentami istotnymi z punktu widzenia realizacji zadań,
7) zadań, usług i projektów realizowanych przez Spółki,
8) ilości akcji przysługujących Gminie oraz ich łącznej i pojedynczej wartości nominalnej, a także
udziału Gminy w kapitale zakładowym Spółki,
9) przedmiotu działalności Spółki,
10) okresu i rodzaju kadencji (wspólna, indywidualna) członków zarządu, składu osobowego i
stanowisk zarządu wraz z informacją o akcie powołania poszczególnych członków zarządu,
11) okresu i rodzaju kadencji (wspólna, indywidualna) członków rady nadzorczej, składu osobowego i
stanowisk rady nadzorczej wraz z informacją, czy członek jest wskazany przez Gminę oraz
informacją o akcie powołania poszczególnych członków rady nadzorczej,
12) odbytych Zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej oraz podjętych uchwał przez wspólników
Spółki, Zgromadzenie lub radę nadzorczą,
13) inne informacje zebrane na podstawie uprawnień gminy lub obowiązków Spółek, jeżeli są one
przewidziane przez Statut lub — w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością —
uchwałę Zgromadzenia.

Zadania związane z Nadzorem formalnym
W § 7 Zasad określono szczególne obowiązki Komórki nadzoru dotyczące Nadzoru formalnego,
w ramach których Komórka nadzoru:
1) pozyskuje i przechowuje aktualną treść Statutów Spółek, regulaminów ich organów, protokołów
Zgromadzeń Spółek i posiedzeń rad nadzorczych Spółek wraz z podjętymi na nich uchwałami,
2) występuje z inicjatywą uzasadnionej okolicznościami zmiany Statutów Spółek,
3) wdraża przepisy prawa dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz
nadzoruje ich przestrzeganie,
4) przygotowuje informacje, opinie lub projekty uchwał dla Prezydenta Miasta Krakowa lub osoby
upoważnionej, która będzie reprezentowała Gminę na zwołanym lub zaplanowanym
Zgromadzeniu,
5) określa ramowe wzory dokumentów korporacyjnych Spółek.
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Reprezentacja Gminy na Zgromadzeniu
Prezydent Miasta Krakowa może uczestniczyć w Zgromadzeniach Spółek osobiście lub przez
upoważnione osoby, przede wszystkim Zastępcę Prezydenta, dyrektora Komórki nadzoru bądź jeszcze
innej osoby (np. pracownika Komórki nadzoru). Charakter upoważnienia oraz osoba, która może działać
w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa zależy od podstawy sprawowania przez Gminę Nadzoru nad
Spółką (uprawnienia wynikające z mienia Gminy lub upoważnień udzielonych przez uprawnione
podmioty) oraz faktu, czy dana Spółka jest Spółką jednoosobową, w której Gmina posiada wszystkie akcje
lub udziały.
Lp.

Rodzaj Spółki

Charakter upoważnienia
upoważnienie
w rozumieniu art. 46 ust.
1 USG

Podstawa upoważnienia
• art. 30 ust. 2 pkt 3 USG
• art. 31 USG
• art. 46 ust. 1 USG

1.

Spółka jednoosobowa, w której Gmina
posiada wszystkie akcje lub udziały

2.

Spółka, w której uprawniony podmiot
udzielił Gminie pełnomocnictwo do
wykonywania przysługujących mu
praw z akcji lub udziałów

pełnomocnictwo
substytucyjne

• art. 106 KC
• art. 243 KSH
• art. 412 KSH

3.

Spółka inna niż Spółki określone w pkt 1
i2

pełnomocnictwo

• art. 98 KC
• art. 243 KSH
• art. 412 KSH

W myśl art. 46 ust. 1 USG Prezydent Miasta Krakowa do samodzielnego składania oświadczenia
woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem może upoważnić swojego zastępcę. W związku z tym,
Gminę na Zgromadzeniach Spółek jednoosobowych, w których Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały
może reprezentować Prezydent Miasta Krakowa osobiście lub upoważniony przez niego na podstawie art.
46 ust. 1 USG Zastępca Prezydenta.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spółka jednoosobowa, w której Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały
Spółka
Zastępca Prezydenta
Dokument upoważnienia
Krakowski Holding Komunalny S.A.
w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo
zarządzenie nr 185/2020
Oczyszczania sp. z o.o.
Prezydenta Miasta
Andrzej Kulig
Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.
Krakowa z dnia
24 stycznia 2020 r.
Miejska Infrastruktura sp. z o.o.
w likwidacji
Trasa Łagiewnicka S.A.
zarządzenie nr 121/2020
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp.
Prezydenta Miasta
Jerzy Muzyk
z o.o.
Krakowa z dnia
17 stycznia 2020 r.

Jak wskazano powyżej Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie udzielił Gminie
pełnomocnictwa do wykonywania przysługujących mu uprawnień z tytułu akcji na Zgromadzeniach w
Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i
Kanalizacji S.A., Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji S.A., Agencji Rozwoju Miasta S.A. W treści tych
pełnomocnictw zawarto umocowanie do udzielenia dalszych pełnomocnictw Zastępcom Prezydenta. W
związku z tym, Gminę na Zgromadzeniach Spółek, w których uprawniony podmiot udzielił Gminie
pełnomocnictwo do wykonywania przysługujących mu praw z akcji lub udziałów może reprezentować
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Prezydent Miasta Krakowa osobiście lub upoważniony przez niego na podstawie pełnomocnictwa
substytucyjnego Zastępca Prezydenta.

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Spółka, w której uprawniony podmiot udzielił Gminie pełnomocnictwo do wykonywania
przysługujących mu praw z akcji lub udziałów
Spółka
Zastępca Prezydenta
Dokument upoważnienia
Arena Kraków S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
zarządzenie nr 185/2020
Cieplnej w Krakowie S.A.
Prezydenta Miasta
Miejskie
Przedsiębiorstwo Andrzej Kulig
Krakowa z dnia
Komunikacyjne S.A. w Krakowie
24 stycznia 2020 r.
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
zarządzenie nr 1697/2020
Prezydenta Miasta
Arena Kraków S.A.
Jerzy Muzyk
Krakowa z dnia 12 lipca
2020 r.

Natomiast w Spółkach, w których Gmina posiada akcje lub udziały, ale innych niż Spółki
jednoosobowe, w których Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały, lub Spółki, w których uprawniony
podmiot udzielił Gminie pełnomocnictwo do wykonywania przysługujących mu praw z akcji lub udziałów,
Prezydent Miasta Krakowa może udzielić pełnomocnictwo Zastępcy Prezydenta, dyrektorowi Komórki
nadzoru bądź jeszcze innej osobie (np. pracownikowi Komórki nadzoru).
Spółka inna niż Spółka jednoosobowa, w której Gmina posiada wszystkie akcje lub udziały i Spółka, w
której uprawniony podmiot udzielił Gminie pełnomocnictwo do wykonywania przysługujących mu
praw z akcji lub udziałów
Lp.
Spółka
Pełnomocnik
Dokument upoważnienia
1.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Jerzy Muzyk

pełnomocnictwo
nr 90/2019 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 4
kwietnia 2019 r.

2.

Spółki, w których Gmina nie jest
jedynym wspólnikiem / akcjonariuszem

Dyrektor i pracownicy
Komórki nadzoru

wiele

Przygotowanie Zgromadzenia
1. Czynności Komórki nadzoru po otrzymaniu zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia lub
wniosku o jego odbycie. W § 9 ust. 1 Zasad wskazano czynności, które podejmuje Komórka nadzoru po
otrzymaniu od Spółki zawiadomienia o zwołaniu lub — w przypadku Spółek jednoosobowych — wniosku
zarządu o odbycie Zgromadzenia, wraz z projektami uchwał Zgromadzenia oraz kompletem dokumentów
dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad. Przepis ten odpowiada § 2 ust. 7-12 i
§ 3 ust. 6 zarządzenia nr 2048/2019.
Lp.

1.

Zgromadzenie
każde Zgromadzenie,
niezależnie od jego
przedmiotu

Czynność
weryfikuje przedłożoną dokumentację pod względem formalnym i
merytorycznym,
występuje o opinię w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia
do Podmiotu opiniującego właściwego w sprawach świadczenia
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2.

zwyczajne Zgromadzenie

pomocy prawnej organom gminy (obecnie Zespół Radców Prawnych
UMK) — w przypadku, gdy projekty uchwał zawierają zagadnienia
prawne budzące poważne wątpliwości,
może wystąpić o dokumenty, informację lub opinię w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące
przedmiot obrad Zgromadzenia do:
⎯ Komórki merytorycznej (obligatoryjnie w przypadku
zwyczajnego Zgromadzenia i Zgromadzenia, którego
przedmiotem jest zatwierdzenie Planu),
⎯ innych niż Komórki merytoryczne wydziałów w rozumieniu
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa lub
miejskich jednostek organizacyjnych w rozumieniu Statutu
Miasta Krakowa, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego
przygotowania Zgromadzenia.
może wystąpić o opinię w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację i sprawy stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia
do członka rady nadzorczej wskazanego przez Gminę — w Spółkach,
w których członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie
wykonywać prawo nadzoru,
przesyła Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi Miasta Krakowa oraz
Komórkom merytorycznym:
⎯ roczne sprawozdanie finansowe Spółki i — w przypadku Spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej Spółek —
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je sporządza,
⎯ roczne sprawozdanie zarządu z działalności Spółki lub — w
przypadku Spółki będącej jednostką dominującą w grupie
kapitałowej Spółek — roczne skonsolidowane sprawozdanie z
działalności grupy kapitałowej Spółek, o których mowa w
ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli
spółka je sporządza,
⎯ wniosek zarządu o podziale zysku lub pokryciu straty, o którym
mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych,
⎯ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, o
których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
⎯ sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku
lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – w przypadku
Spółek innych niż Spółki z decydującym wpływem Gminy,
⎯ Raport zarządu – w przypadku Spółek z decydującym wpływem
Gminy,
⎯ Raport rady nadzorczej – w przypadku Spółek z decydującym
wpływem Gminy,
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3.

Zgromadzenie, którego
przedmiotem
jest
zatwierdzenie Planu

występuje o opinię do Komórki merytorycznej – w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące
przedmiot obrad Zgromadzenia,
zwraca się do Podmiotu opiniującego właściwego w sprawach
kontroli (obecnie Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK) o informację
o przeprowadzonych w Spółce kontrolach i ich wynikach w danym
roku obrotowym,
może wystąpić do każdego z członków rady nadzorczej wskazanych
przez Gminę o informację dotyczącą jego działalności w radzie
nadzorczej w roku obrotowym, w szczególności o powody
nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej, uzasadnienie
przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub
wstrzymania się od głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
przesyła Plan Zastępcy Prezydenta, Skarbnikowi Miasta Krakowa
oraz Komórkom merytorycznym,
występuje o opinię do Komórki merytorycznej — w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące
przedmiot obrad Zgromadzenia,

2. Dokumenty, informacje, opinie. W § 9 ust 2 Zasad zakreślono terminy, w którym Podmioty
opiniujące (w tym Komórki merytoryczne) przesyłają dokumenty, udzielają informacji lub wyrażają opinie
Komórce nadzoru, które wynoszą, licząc od dnia otrzymania od Komórki nadzoru wniosku o dokonanie
takiej czynności:
1) 3 dni – w przypadku przesłania dokumentów,
2) 7 dni – w przypadku udzielenia informacji,
3) 21 dni – w przypadku wyrażenia opinii.
Powyższa regulacja odpowiada § 2 ust. 11 zarządzania nr 2048/2019, jednak z odmiennym
uregulowaniem terminów do dokonania określonych czynności.
3. Braki formalne, uwagi, wątpliwości. Przepis § 9 ust 3 Zasad przewiduje sposób postępowania
przez Komórkę nadzoru i Podmioty opiniujące w przypadku stwierdzenia braków formalnych, zgłoszenia
uwag lub powzięcia wątpliwości – w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia Spółki. W takiej sytuacji Komórka nadzoru oraz Podmioty
opiniujące zwracają się bez zbędnej zwłoki do zarządu Spółki, odpowiednio, o usunięcie braków
formalnych, ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub złożenie wyjaśnień. Dokonanie przez Podmiot
opiniujący czynności, o których mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminów określonych w § 9 ust. 2
pkt 2 i 3 Zasad. Oznacza to, że Podmiot opiniujący powinien zwracać się do Spółek o usunięcie braków
formalnych, ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub złożenie wyjaśnień w takim czasie, aby Spółka
mogła udzielić odpowiedzi w odpowiednim terminie, zaś powyższe podmioty mogły udzielić informacji lub
wyrazić opinie ostatecznie w terminie zakreślonym w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Zasad.
Regulacja ta odpowiada § 2 ust. 12 zdanie pierwsze zarządzenia nr 2048/2019, lecz została
rozbudowana i uzupełniona o regulację dotyczącą terminu dokonania przez Podmiot opiniujący
czynności.
4. Termin do podejmowania czynności w przypadku otrzymania zawiadomienia o zwołaniu
Zgromadzenia. W przypadku Spółek innych niż Spółki jednoosobowe Zgromadzenie zazwyczaj zostaje
zwoływane przez zarząd. Zgodnie z art. 402 § 1 KSH walne zgromadzenie spółki akcyjnej zwołuje się przez
ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego
zgromadzenia, a w myśl § 3 tegoż przepisu jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne,
walne zgromadzenie spółki akcyjnej może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
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Na podstawie art. 288 § 1 KSH zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej
dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. W związku z powyższym od momentu zwołania
do chwili odbycia Zgromadzenia może upłynąć maksymalnie trzy tygodnie, wobec czego Komórka
nadzoru oraz Podmioty opiniujące powinny dokonać czynności, o których mowa w § 9 ust. 2-3 Zasad
niezwłocznie.
5. Polecenie Prezydenta Miasta Krakowa odbycia Zgromadzenia bez formalnego zwołania.
Przepisy § 9 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Komórkę nadzoru polecenia
Prezydenta Miasta Krakowa odbycia Zgromadzenia bez formalnego zwołania, zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o Zgromadzeniu
1. Informacja dla Prezydenta i osoby upoważnionej. Przepis § 10 ust. 1 Zasad nadkłada na
Komórkę nadzoru obowiązek sporządzenia informacji o planowanym Zgromadzeniu, która zawiera:
1) porządek obrad Zgromadzenia,
2) opis spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia,
3) wyniki weryfikacji przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym,
4) stwierdzone braki formalne, zgłoszone uwagi lub powzięte wątpliwości wraz z informacją Spółki,
odpowiednio, o ich uzupełnieniu, ustosunkowaniu się do nich lub złożeniu wyjaśnień przez Spółkę,
5) treść przedłożonych opinii, informacji i dokumentów:
Lp.

Rodzaj
Zgromadzenia

Podmiot
przygotowujący

Przedmiot

Jednostka
redakcyjna

Zespół
Radców
Prawnych UMK

opinia w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację i
sprawy stanowiące przedmiot
obrad
Zgromadzenia,
w
przypadku,
gdy
projekty
uchwał zawierają zagadnienia
prawne budzące poważne
wątpliwości

§ 9 ust. 1 pkt 1
lit. b
(obligatoryjnie)

Komórka merytoryczna
inne
niż
Komórki
merytoryczne wydziały
w
rozumieniu
Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu
Miasta Krakowa lub
miejskich
jednostek
organizacyjnych
w
rozumieniu
Statutu
Miasta Krakowa, jeżeli
jest to niezbędne do
prawidłowego
przygotowania
Zgromadzenia,

dokumenty, informacja lub
opinia w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację i
sprawy stanowiące przedmiot
obrad zgromadzenia,

§ 9 ust. 1 pkt 1
lit. c
(fakultatywnie)

1.

2.
3.
każde
Zgromadzenie
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4.

członek rady nadzorczej
wskazany przez Gminę –
w Spółkach, w których
członkowie
rady
nadzorczej
mogą
samodzielnie
wykonywać
prawo
nadzoru,

5.
Komórka merytoryczna
6.
Wydział
Kontroli
Wewnętrznej UMK
7.

zwyczajne
Zgromadzenie

członek rady nadzorczej
wskazany przez Gminę

8.

zgromadzenie,
którego
przedmiotem jest
zatwierdzenie
Planu

Komórka merytoryczna

opinia w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację i
sprawy stanowiące przedmiot
obrad Zgromadzenia,

opinia w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację i
sprawy stanowiące przedmiot
obrad Zgromadzenia,
informacja
o
przeprowadzonych w Spółce
kontrolach i ich wynikach w
danym roku obrotowym
informacja dotycząca jego
działalności
w
radzie
nadzorczej w roku obrotowym,
w szczególności o powody
nieobecności na posiedzeniach
rady nadzorczej, uzasadnienie
przyczyny
głosowania
odmiennego od większości
członków lub wstrzymania się
od
głosowania
nad
poszczególnymi uchwałami
opinia w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację i
sprawy stanowiące przedmiot
obrad Zgromadzenia,

§ 9 ust. 1 pkt 1
lit. d
(fakultatywnie)

§ 9 ust. 1 pkt 2
lit. b
(obligatoryjnie)
§ 9 ust. 1 pkt 2
lit. c
(obligatoryjnie)
§ 9 ust. 1 pkt 2
lit. d
(fakultatywnie)

§ 9 ust. 1 pkt 3
lit. b
(obligatoryjnie)

6) rekomendację Komórki nadzoru w zakresie głosowania nad projektem uchwały Zgromadzenia
dotyczącego sprawy stanowiącej przedmiot obrad Zgromadzenia.
Dodatkowo, jeżeli Podmioty opiniujące, Podmioty dominujące lub członkowie rady nadzorczej
Spółki wskazani przez Gminę, na wniosek Komórki nadzoru, nie sporządzą opinii, nie udzielą informacji
lub nie prześlą dokumentów, Komórka nadzoru zamieszcza o tym fakcie adnotację w powyższej informacji
(§ 10 ust. 2 Zasad).
Komórka nadzoru przedkłada ww. informację Prezydentowi Miasta Krakowa oraz osobie
upoważnionej, która będzie reprezentowała Gminę na zwołanym lub zaplanowanym Zgromadzeniu
najpóźniej na dzień przed terminem Zgromadzenia (§ 10 ust. 3 Zasad).
Powyższe regulacje odpowiadają § 4 ust. 1-2 zarządzenia nr 2048/2019.
2. Termin i miejsce Zgromadzenia Spółki jednoosobowej. Przepis § 10 ust. 4 Zasad statuuje
obowiązek Komórki nadzoru do ustalenia, w porozumieniu z sekretariatem Prezydenta Miasta Krakowa
lub osoby upoważnionej, która będzie reprezentowała Gminę na zwołanym lub zaplanowanym
Zgromadzeniu Spółki jednoosobowej, terminu i miejsca Zgromadzenia oraz poinformowania o tym fakcie
Spółkę jednoosobową. Obowiązek ten, w zakresie informacji o planowanym odbyciu Zgromadzenia,
skorelowany jest z uprawnieniem członków organów spółki akcyjnej do uczestniczenia w walnym
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zgromadzeniu (art. 4066 KSH). Informacja dotycząca terminu odbycia zgromadzenia powinna zostać
przekazana również Spółce najpóźniej na 3 dni przed jego terminem, chyba że szczególne okoliczności
uniemożliwiają zachowanie powyższego terminu. Jednocześnie obowiązek poinformowania o odbyciu i
podjętych uchwałach na Zgromadzeniu przeprowadzonym w trybie bez formalnego zwołania znajduje się
w Statutach Spółek z decydującym wpływem Gminy.

Odbycie Zgromadzenia
1. Sporządzanie protokołu Zgromadzenia. W § 11 ust. 1 Zasad przewiduje się, że protokół
Zgromadzenia Spółki z decydującym wpływem Gminy sporządza przedstawiciel Komórki nadzoru, chyba
że przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają, aby protokół sporządził notariusz (np. art. 255
§ 3 KSH – zmiana umowy sp. z o.o.). Powyższy przepis odpowiada również wytycznej dla Spółek z
decydującym wpływem Gminy zawartej w § 7 ust. 3 Wytycznych.
2. Informacja dla rady nadzorczej Spółki o nieudzieleniu absolutorium. W § 11 ust. 2 Zasad
wskazano na obowiązek Komórki nadzoru dotyczący niezwłocznego poinformowania rady nadzorczej
Spółki o braku udzielenia przez zwyczajne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez członka
zarządu Spółki obowiązków. Powyższa regulacja ma na celu umożliwienie radzie nadzorczej
niezwłocznego podjęcia decyzji personalnych w stosunku do powyższego członka zarządu (art. 10a ust. 6
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej), którego działalność na przestrzeni danego
roku obrotowego została przez zwyczajne Zgromadzenie oceniona negatywnie.
3. Udostępnianie protokołów Zgromadzeń Komórkom merytorycznym. Zgodnie z § 11 ust. 3
Zasad Komórka nadzoru udostępnia Komórkom merytorycznym przekazane jej protokoły Zgromadzenia
Spółek z decydującym wpływem Gminy. Zgodnie ze Statutami powyższych spółek podmioty te są
obowiązane przekazywać Komórce nadzoru kopie protokołów ich Zgromadzeń. Udostępnianie tychże
kopii Komórkom merytorycznym ma zapewnić przepływ informacji o podjętych rozstrzygnięciach na
Zgromadzeniach, a w konsekwencji skuteczniejsze wykonywanie zadań Komórek merytorycznych
związanych z Nadzorem.

Wybór członków rady nadzorczej wskazanych przez Gminę
W § 12 Zasad przewidziano zarys procedury wyboru przez Gminę członka rady nadzorczej, jeżeli
Gmina posiada większość udziałów lub akcji, przysługuje jej uprawnienie osobiste, uprawnienie z
uprzywilejowanego udziału bądź akcji lub innych tytułów do powołania członka rady nadzorczej. W takim
przypadku Prezydent Miasta Krakowa wskazuje kandydata na członka rady nadzorczej w Spółce zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (zob. w szczególności art. 18 KSH) lub postanowieniami
Statutów (uprawnienie statutowe do powołania członka rady nadzorczej). Po dokonaniu tej czynności,
Komórka nadzoru pozyskuje od wskazanego przez Prezydenta Miasta Krakowa kandydata na członka
rady nadzorczej dokumenty niezbędne do powołania kandydata do pełnienia tej funkcji przez
Zgromadzenie lub bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Krakowa w formie zarządzenia (w przypadku
uprawnień osobistych lub uprawnień wynikających z uprzywilejowanych akcji lub udziałów).
Podstawowym dokumentem jest formularz, zawierający m.in.
1) dane osobowe kandydata niezbędne do kontaktu i zgłoszenia danych do rejestrów (np. KRS),
2) wykształcenie, kwalifikacje oraz minimalny staż pracy, wymagane przez art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
3) zgoda na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, oświadczenia (w tym oświadczenie o przyjęciu
obowiązków kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego wymagane
na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami) i zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik do Zasad.
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Formularz został zweryfikowany pod kątem zgodności z RODO.

Zadania związane z Nadzorem merytorycznym
W § 13 Zasad wskazano obowiązki Komórki merytorycznej w zakresie wykonywania zadań
dotyczących sprawowania Nadzoru merytorycznego, w ramach których komórka ta:
1) opiniuje, w zakresie swojego działania, przedłożoną przez Spółkę dokumentację i sprawy
stanowiące przedmiot obrad Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw osobowych,
2) na wniosek Komórki nadzoru przedstawia stanowisko w sprawie działalności Spółki,
3) koordynuje proces powierzenia Spółce zadań Gminy, w tym sporządzenia i zawarcia umowy
wykonawczej lub umowy powierzenia zadań Gminy,
4) współpracuje ze Spółką przy realizacji celów i zadań powierzonych jej przez Gminę,
5) ocenia zgodność działalności Spółki z dokumentami strategicznymi Gminy, w tym strategią
rozwoju, budżetem oraz wieloletnią prognozą finansową,
6) analizuje zasadność powierzenia i wykonywania przez Spółki zadań Gminy oraz zaangażowania
kapitałowego Gminy w Spółkach, w tym w postaci wkładów niepieniężnych (aportów), a także
wysokości i rodzaju tego zaangażowania,
7) w przypadku powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach w działalności Spółki informuje
niezwłocznie o tym fakcie Komórkę nadzoru oraz radę nadzorczą Spółki.

Zadania związane z Nadzorem ekonomiczno-finansowym
1. Obowiązki Komórki nadzoru. W § 14 ust. 1 Zasad określono obowiązki Komórki nadzoru w
zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania Nadzoru ekonomiczno-finansowego, w ramach
których komórka ta:
1) na podstawie:
a) rocznego sprawozdania finansowego Spółki i – w przypadku Spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej Spółek – rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je sporządza,
b) rocznego sprawozdania zarządu z działalności Spółki lub – w przypadku Spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej Spółek – rocznego skonsolidowanego
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli spółka je sporządza,
c) sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego lub – w przypadku Spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej Spółek – skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jeżeli spółka je sporządza,
d) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku
lub pokryciu straty, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych – w przypadku Spółek innych niż Spółki z decydującym wpływem gminy,
e) Planów,
f) Raportu zarządu,
g) Raportu rady nadzorczej,
h) Kwartalnego sprawozdania
- analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową Spółki w ciągu roku obrotowego,
2) określa i udostępnia Spółce z decydującym wpływem Gminy ramowe wzory:
a) Raportu zarządu,
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b) Raportu rady nadzorczej,
c) Planów,
3) pozyskuje:
a) roczne sprawozdanie finansowe Spółki i – w przypadku Spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej Spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, jeżeli spółka je sporządza,
– celem ich analizy i przygotowania rekomendacji dotyczącej głosowania nad projektem
uchwały Zgromadzenia w sprawie ich zatwierdzenia,
b) sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- celem jego analizy,
c) roczne sprawozdanie zarządu z działalności Spółki lub – w przypadku Spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej Spółek – roczne skonsolidowane
sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości,
d) Raport zarządu,
e) Plany,
- celem ich analizy, oceny i przygotowania rekomendacji dotyczącej głosowania nad projektem
uchwały Zgromadzenia w sprawie ich zatwierdzenia,
f) Raport rady nadzorczej,
g) Kwartalne sprawozdanie,
– celem ich analizy i oceny.
2. Współpraca Komórki merytorycznej z Komórką nadzoru. Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3
Zasad Komórka nadzoru współpracuje w zakresie wykonywania zadań dotyczących sprawowania
Nadzoru formalnego i Nadzoru ekonomiczno-finansowego z Komórkami merytorycznymi. W związku
z tym Komórka merytoryczna w zakresie tej współpracy wydaje, na wniosek Komórki nadzoru (zob. § 9
ust. 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b Zasad), opinie dotyczące dokumentów, o których
mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d-g Zasad, tj. wymienionych powyżej.

3. Informacja o wynikach analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółek. W myśl §
14 ust. 3 Zasad Komórka nadzoru przesyła wydziałowi w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Krakowa właściwemu w sprawach prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Krakowa
(w chwili sporządzania Zasad – Wydział Finansowy UMK), do 15 stycznia każdego roku, informację o
wynikach analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, przeprowadzonych zgodnie z
odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Przepis końcowy
Przepis końcowy reguluje stosunek Zasad do innych dokumentów dotyczących funkcjonowania
Spółek, tj. przepisów obowiązującego prawa, w tym KSH, postanowień Statutów oraz aktów organów
Spółek. Z uwagi na fakt, że Zasady są adresowane do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa
(w tym przede wszystkim do Komórki nadzoru) i miejskich jednostek organizacyjnych nie uchybiają one
ww. dokumentom. W konsekwencji nie należy interpretować Zasad w taki sposób, że mogło by to wpłynąć
na skuteczność przepisów obowiązującego prawa, w tym KSH, postanowień Statutów oraz aktów
organów Spółek.
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(załącznik do Zasad nadzoru nad spółkami z wpływem Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących załącznik
do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1560/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.)

Formularz dla kandydata na członka rady nadzorczej wskazanego przez Gminę Miejską Kraków,
stanowiący załącznik do Zasad (dalej: „Formularz”) zawiera dane osobowe, informacje o doświadczeniu i
wykształceniu, zgodę na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, oświadczenia i zobowiązania
kandydata na członka rady nadzorczej, którego Gmina Miejska Kraków wskazała jako swojego
reprezentanta w Spółce. Formularz dotyczy wszystkich członków rady nadzorczej Spółki z decydującym
wpływem Gminy oraz Spółek innych niż powyższe, w sytuacji, gdy Gmina posiada uprawnienie osobiste
lub wynikające z uprzywilejowanych udziałów bądź akcji do powołania członka rady nadzorczej.
Formularz zawiera oświadczenia dotyczące:
1) spełnienia wymagań potrzebnych do pełnienia funkcji, określonych w szczególności art.
19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalne / art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym w zw. z art. 10b ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
oraz art. 18 § 1 KSH,
2) braku przeszkód prawnych do pełnienia funkcji określonych w szczególności w art. 22 pkt
2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, art. 18
§ 2 KSH oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
3) znajomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów, zgodnie z którą osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.,
kandydujące na członka rady nadzorczej składają oświadczenie
4) przyjęcia obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu
zarządzającego, wynikające z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w formie określonej
rozporządzeniem wydanym na podstawie ww. ustawy.
Ponadto w Formularzu znajdują się zobowiązania do:
I – w zakresie Spółek z decydującym wpływem Gminy:
1)

niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności
stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

2)

udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków informacji dotyczącej jego
działalności w radzie nadzorczej w roku obrotowym, w szczególności o powody
nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej, uzasadnienie przyczyny
głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od
głosowania nad poszczególnymi uchwałami,

3)

udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków opinii w zakresie obejmującym
przedłożoną dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad
Zgromadzenia – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorczej mogą
samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

II– w zakresie Spółek innych niż Spółki z decydującym wpływem Gmi ny:
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1)

niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Prezydenta Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności
stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

2)

niezwłocznego informowania Gminy Miejskiej Kraków o:
a)

zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki
stwierdzonych w wyniku sprawowanego przez nich nadzoru lub w
przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy Spółki
mogą być niekorzystne dla Spółki lub Gminy,

b)

pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, w tym
poważnych zmianach w sytuacji finansowej, kadrowej, problemach
społecznych oraz zdarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,

c)

wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich z darzeniach
utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka
rady nadzorczej,

3) inicjowania prac rady nadzorczej w zakresie kontroli konkretnych obszarów
działalności Spółki wskazanych przez Gminę Miejską Kraków,
4) udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków informacji dotyczącej jego
działalności w radzie nadzorczej w roku obrotowym, w szczególności o powody
nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej, uzasadnienie przyczyny
głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od
głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
5) udzielania na wniosek Gminy Miejskiej Kraków nadzoru opinii w zakresie
obejmującym przedłożoną dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot
obrad Zgromadzenia – w Spółkach, w których członkowie rady nadzorcz ej mogą
samodzielnie wykonywać prawo nadzoru,
6) składania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w radzie nadzorczej
Spółki zgodnie z dobrymi praktykami wydanymi przez Prezydenta Miasta
Krakowa.
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Zgromadzenia Spółek

OBJAŚNIENIA
- do Wytycznych dotyczących sporządzania niektórych sprawozdań, raportów
i planów spółek i ich organów oraz przygotowywania i odbywania zgromadzeń
spółek –
(załącznika nr 1 do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r.,
znak: NW-03.0232.38.2019.AL)

Wprowadzenie
Wytyczne dotyczące sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów spółek i ich organów oraz
przygotowywania i odbywania zgromadzeń spółek (dalej: „Wytyczne”), wydane pismem Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r., znak: NW-03.0232.38.2019.AL na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a Zasad,
stanowiących załącznik do zarządzenia nr 1560/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2020 r.
określają oczekiwania Gminy wobec Spółek z decydującym wpływem Gminy (dalej: „Spółki”) odnoszące
się do zasad sporządzania niektórych sprawozdań, raportów i planów Spółek i ich organów oraz zasad i
trybu przygotowywania i odbywania zgromadzeń (w zakresie charakteru Wytycznych zob. pkt 4 i 5
wprowadzenia do objaśnień Zasad). Wytyczne są adresowane wyłącznie do Spółek z decydującym
wpływem Gminy (zob. komentarz do pkt 5 wprowadzenia do objaśnień Zasad). Regulacje w nich zawarte
odpowiadają § 2 ust. 1-6, 12 zdanie drugie i 13, § 3 ust. 1-5 i § 4 ust. 4-8 zarządzenia nr 2048/2019 oraz w
znacznej mierze ramowym wzorom załączonym do tego zarządzenia.

Definicje
W § 1 Wytycznych zawarto definicje stosowanych w nich pojęć i wyrażeń. Definicje te
odpowiadają określeniom zawartym w Zasadach wobec czego nie wymagają szczegółowego komentarza
(zob. komentarz do § 1 objaśnień Zasad). Podkreślenia wymaga, że Wytyczne są adresowane do Spółek z
decydującym wpływem Gminy w związku z czym na określenie tych spółek w przedmiotowym
dokumencie stosuje się termin „Spółki” bez bliższego dookreślenia (§ 1 pkt 11 Wytyczne).

Zakres przedmiotowy
W § 2 Wytycznych określono zakres przedmiotowy omawianej regulacji. Jak wskazano we
wprowadzeniu do niniejszych objaśnień, Wytyczne regulują dwie grupy zagadnień.
W ramach pierwszej z nich Wytyczne normują zasady (treść, termin i formę) sporządzania
następujących dokumentów:
Lp.

1.

2.

Rodzaj dokumentu
roczne sprawozdanie finansowe Spółki i – w przypadku spółki będącej
jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółek, o
których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
jeżeli Spółka je sporządza
roczne sprawozdanie zarządu z działalności spółki i – w przypadku spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej spółek – roczne
skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spółek, o

Jednostka redakcyjna

§ 3 Wytycznych
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3.

4.

5.
6.

których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
jeżeli Spółka je sporządza
raport zarządu, w tym:
a) sprawozdanie z realizacji planów,
b) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi
prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz
usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, chyba że statut
stanowi inaczej,
c) sprawozdanie zarządu ze swojej działalności jako organu spółki,
raport rady nadzorczej, w tym:
a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu
z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub
pokryciu straty,
b) sprawozdanie rady nadzorczej ze swojej działalności jako organu
spółki,
plan roczny
plan wieloletni

§ 4 ust. 1 Wytycznych

§ 4 ust. 2 Wytycznych

§ 5 ust. 1 Wytycznych
§ 5 ust. 2 Wytycznych

Jednocześnie w ramach tej grupy Wytyczne regulują zasady przedkładania Gminie powyższych
dokumentów i niektórych innych dokumentów (np. sprawozdania z badania sprawozdania finansowego).
W ramach drugiej grupy zagadnień Wytyczne określają ogólne zasady i tryb przygotowania i
odbywania każdego Zgromadzenia oraz szczególne zasady i tryb przygotowania:
1) zwyczajnego Zgromadzenia,
2) Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie Planu,
3) Zgromadzenia, którego przedmiotem jest wyrażenie zgody na dokonanie niektórych
czynności prawnych oraz
4) Zgromadzenia, którego przedmiotem jest powołanie członka rady nadzorczej wybranego
przez załogę:
Lp.

1.

2.

Rodzaj Zgromadzenia

każde Zgromadzenie

zwyczajne Zgromadzenie

Szczegółowa regulacja
⎯ dokumentacja przedkładana
przez Spółkę i jej forma
⎯ obowiązki Spółki i Podmiotu
dominującego w zakresie
opiniowania dokumentacji
⎯ obieg korespondencji
⎯ sposób odbycia
⎯ osoby uczestniczące w
Zgromadzeniu
⎯ sporządzenie protokołu
Zgromadzenia
⎯ obowiązki Spółki po odbyciu
Zgromadzenia
⎯ dodatkowa dokumentacja
przedkładana przez Spółkę
⎯ termin jej przedłożenia

Jednostka redakcyjna

§ 6 Wytycznych
(przygotowanie)

§ 7 Wytycznych
(odbycie)

§ 8 Wytycznych
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3.

4.

5.

Zgromadzenie, którego
przedmiotem jest zatwierdzenie
Planu
Zgromadzenie, którego
przedmiotem jest wyrażenie
zgody na dokonanie niektórych
czynności prawnych
Zgromadzenie, którego
przedmiotem jest powołanie
członka rady nadzorczej
wybranego przez załogę

⎯ dodatkowa dokumentacja
przedkładana przez Spółkę
⎯ termin jej przedłożenia

§ 9 Wytycznych

dodatkowa dokumentacja
przedkładana przez Spółkę

§ 10 Wytycznych

dodatkowa dokumentacja
przedkładana przez Spółkę

§ 11 Wytycznych

Sprawozdania
I.

Roczne sprawozdanie finansowe (§ 3 pkt 1 Wytycznych)

W § 3 pkt 1 Wytycznych wskazano, że Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe, zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie zagadnienie to reguluje przede wszystkim
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w szczególności przepisy art. 45-52 i 54 (jednostkowe
sprawozdanie finansowe) oraz art. 55-63d (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) – w zakresie treści,
terminu i formy. Jednocześnie roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać poddane badaniu przez
firmę audytorską – przepisy art. 64-67 ww. ustawy, przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym
decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz.Urz. UE L 170 z
11.06.2014, str. 66) - w przypadku jednostek zainteresowania publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9
ustawy o biegłych rewidentach.
W przypadku sporządzania przez Podmiot dominujący skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego, powinien on to uczynić w tożsamym terminie, w którym Podmiot zależny
sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe (3 miesiące od dnia bilansowego). Wobec czego
koniecznym jest określenie w Wytycznych wcześniejszego terminu dla sporządzenia tego sprawozdania,
aby Podmiot dominujący mógł w ustawowym terminie przygotować sprawozdanie skonsolidowane. W § 2
ust. 1 zarządzenia nr 2048/2019 dla jednostkowych sprawozdań finansowych przyjęto datę 25 marca.
Jednakże na wniosek Podmiotu dominującego, z uwagi na krótki horyzont czasowy pomiędzy
otrzymaniem przez Podmiot dominujący jednostkowego sprawozdania finansowego jego Podmiotu
zależnego a końcowym terminem na sporządzenie przez ten pierwszy podmiot skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w Wytycznych określono tę datę na 20 marca.
II.

Roczne sprawozdanie z działalności (§ 3 pkt 2 Wytycznych )

W § 3 pkt 2 Wytycznych określono, że Spółka sporządza roczne sprawozdanie z działalności,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie zagadnienie to reguluje przede
wszystkim ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w szczególności przepisy art. 49
(sprawozdanie z działalności spółki) oraz art. 55 ust. 2a (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej) –
w zakresie treści, terminu i formy. W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 2048/2019 określono ramowy
wzór sprawozdania zarządu z działalności, natomiast w Wytycznych zrezygnowano z przygotowania
takiego wzoru, pozostawiając Spółkom swobodę w zakresie formy i treści powyższego sprawozdania.
Natomiast treść powyższego załącznika zasadniczo została przeniesiona do nowego dokumentu
sprawozdawczego – sprawozdania z realizacji Planów Spółki.
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Raporty
I.

Roczny raport zarządu (§ 4 ust. 1 Wytycznych)

1. Termin do sporządzenia raportu. Roczny raport zarządu należy sporządzić w terminie do 31
marca każdego roku, tzn. w terminie dla sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 49 ust. 1
in fine ustawy o rachunkowości).
2. Forma raportu. Zarząd sporządza roczny raport zgodnie z ramowym wzorem, stanowiącym
załącznik nr 1 do Wytycznych.
3. Treść raportu. Zgodnie z ramowym wzorem roczny raport zarządu złożony jest w istocie z
trzech odrębnych dokumentów, tj.:
1) sprawozdania z realizacji Planów Spółki,
2) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem (art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zw. z art. 4 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami),
jeżeli Statut ni stanowi inaczej, oraz
3) sprawozdania zarządu ze swojej działalności jako organu Spółki (przyjęte w praktyce
funkcjonowania spółek handlowych, pomocne przy ocenie działalności zarządu i podejmowaniu
decyzji o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom tego organu).
4. Sprawozdanie z realizacji planów. Sprawozdanie z realizacji planów Spółki powinno zawierać:
ogólne informacje o Spółce,
charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki,
ważniejsze zdarzenia roku sprawozdawczego istotnie wpływające na działalność i jej rozwój,
działalność eksploatacyjno-produkcyjna w ujęciu rzeczowym,
działalność inwestycyjna i remontowa,
sytuację kadrowo-płacową,
sytuację ekonomiczno-finansową,
informację o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych,
opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń kontynuowania działalności,
opis dokonanych w Spółce zewnętrznych kontroli i audytów wraz z wnioskami i niezgodnościami,
uzyskaną pomoc publiczna w okresie ostatnich 5 lat, rozliczenie dokapitalizowania i
wynagrodzenia (rekompensaty) za powierzone przez Gminę zadania,
12) rozwój elektromobilności w Spółce,
13) kluczowe zadania i projekty (w tym realizacja programu ograniczania niskiej emisji).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Przedmiotowe sprawozdanie jest nowym sprawozdaniem, jednak jego treść odpowiada treści
ramowego wzoru sprawozdania zarządu z działalności, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr
2048/2019.
5. Sprawozdanie o niektórych wydatkach. Obowiązek sporządzenia sprawozdania o wydatkach
reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z
zarządzaniem dla spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych zostało
przewidziane w art. 17 ust. 6 ustawy zasad zarządzania mieniem państwowym. Jednocześnie na mocy art.
4 ust. 7 pkt 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
powyższy obowiązek dotyczy podmiotów zależnych od podmiotów dominujących w rozumieniu art. 4 ust.
3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, sporządzających skonsolidowane sprawozdania
finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, w których jednostka samorządu terytorialnego lub
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komunalna osoba prawna posiada udziały lub akcje. Do chwili obecnej takie sprawozdanie składały „spółki
córki” Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
S.A, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
oraz Arena Kraków S.A., a także spółki z mniejszościowym udziałem Gminy, w którym również Skarb
Państwa lub państwowa osoba prawna posiada udziały lub akcje (np. Krakowski Park Technologiczny sp.
z o.o.).
Ze względu na ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych Spółek oraz możliwość uzyskania
przez Gminę dodatkowej informacji o ich funkcjonowaniu przyjmuje się, że każda Spółka przedkłada, w
ramach rocznego sprawozdania zarządu, sprawozdanie o niektórych wydatkach, o którym mowa w art. 17
ust. 6 ustawy o zasadach zarzadzania mieniem państwowym, chyba że Statut określonej Spółki stanowi
inaczej. Sprawozdanie to zawiera informacje o:
1) wysokości wydatków reprezentacyjnych wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów
tych wydatków,
2) wysokości wydatków na usługi prawne wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tych
wydatków,
3) wysokości wydatków na usługi marketingowe wraz z wyszczególnieniem poszczególnych
rodzajów tych wydatków,
4) wysokości wydatków na usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
i komunikacji społecznej wraz z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tych wydatków,
5) wysokości wydatków na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z wyszczególnieniem
poszczególnych rodzajów tych wydatków,
6) podsumowaniu wszystkich wydatków zaprezentowanych w przedmiotowym sprawozdaniu.
Regulacja ta stanowiła załącznik nr 6 do zarządzenia nr 2048/2019.
6. Sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności zarządu jako organu Spółki
zawiera podstawowe dane o organizacji i funkcjonowania zarządu w ubiegłym roku obrotowym oraz
realizacji, w zakresie kompetencji zarządu, wytycznych i dobrych praktyk, wydawanych przez Prezydenta
Miasta Krakowa na podstawie Zasad (regulacja ta wzorowana jest na art. 17 ust. 6 in fine ustawy o
zasadach zarządzania mieniem państwowym, który przewiduje składanie sprawozdań ze stosowania
dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów). Sprawozdanie to zawiera informacje o:
1) kadencji członków zarządu oraz kolejnym roku działalności w kadencji,
2) dacie powołania, składzie osobowym zarządu w bieżącej kadencji oraz zmianach tego składu na
przestrzeni ostatniego roku obrotowego,
3) zawieszenia członka zarządu w pełnieniu funkcji lub delegacji członka rady nadzorczej do
czasowego wykonywania czynności członka zarządu (jeżeli takie zdarzenia miały miejsce),
4) wewnętrznego podziału zadań i pełnionych funkcjach przez członków zarządu,
5) ustanowionych i odwołanych prokurach oraz powołanych i odwołanych prokurentach,
6) liczbie odbytych posiedzeń i liczbie podjętych uchwał,
7) obecności członków zarządu na posiedzeniach,
8) podjętych uchwałach (numer, data podjęcia, przedmiot),
9) realizacji, w zakresie kompetencji zarządu, wytycznych i dobrych praktyk, wydawanych przez
Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie Zasad.
Regulacja ta nie znajdowała się w zarządzeniu nr 2048/2019.
III. Roczny raport rady nadzorczej (§ 4 ust. 2 Wytycznych)
1. Termin do sporządzenia sprawozdania. Roczne sprawozdanie rady nadzorczej sporządza się
za ubiegły rok obrotowy niezwłocznie po otrzymaniu od zarządu rocznego sprawozdania finansowego,
rocznego raportu zarządu, wniosek zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty wraz z
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uzasadnieniem, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wyjaśnień
zarządu do sprawozdania biegłego rewidenta.
2. Forma sprawozdania. Rada nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie zgodnie z ramowym
wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych.
3. Treść sprawozdania. Zgodnie z ramowym wzorem roczne sprawozdanie rady nadzorczej
złożone jest w istocie z dwóch odrębnych dokumentów, tj. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania
zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu
dotyczącego podziału zysku lub pokryciu straty (art. 219 § 3 i art. 382 § 3 KSH) oraz sprawozdania ze
swojej działalności jako organu Spółki (przyjęte w praktyce funkcjonowania spółek handlowych, pomocne
przy ocenie działalności rady nadzorczej i podejmowaniu decyzji o udzieleniu absolutorium
poszczególnym członkom tego organu).
4. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu
straty. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 219 § 3 i art. 382 § 3 KSH powinno zawierać informacje
dotyczące:
1) w zakresie oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania zarządu
z działalności Spółki,
a) firmy audytorskiej wybranej przez radę nadzorczą do badania tych sprawozdań oraz okresie,
na jaki została z nią zawarta umowa o jego przeprowadzenie,
b) posiedzenia lub posiedzeń rady nadzorczej, na którym lub na których wyniki badań tych
sprawozdań zostały ocenione, a także omówione z zarządem oraz biegłym rewidentem,
wykonującym ich badanie,
c) czynności rady nadzorczej dokonanych w związku z oceną sprawozdań z wymienieniem
dokumentów pozyskanych od zarządu, które były podstawą oceny sprawozdań dokonanej
przez radę nadzorczą oraz zrelacjonowanie omówienia z biegłym rewidentem wyników
badania,
d) oceny tych sprawozdań w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem
faktycznym dokonanej przez radę nadzorczą wraz z wyjaśnieniem wątpliwości wynikających z
ewentualnych zastrzeżeń zgłoszonych przez biegłego rewidenta i stanowiskiem w
przedmiocie możliwości zatwierdzenia w takiej sytuacji tych sprawozdań,
e) rekomendacji dotyczącej zatwierdzenia tych sprawozdań, w tym numer uchwały oraz liczba i
podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących),
2) w zakresie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu straty,
a) oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu straty dokonanej przez radę
nadzorczą,
b) rekomendacji dotyczącej podziału zysku lub pokryciu straty, w tym numer uchwały oraz liczba
i podział głosów (za, przeciw, wstrzymujących),
3) w zakresie rekomendacji udzielenia absolutorium członkom zarządu, które zawierają:
a) imię i nazwisko członka zarządu,
b) okres pełnienia funkcji członka zarządu w okresie sprawozdawczym,
c) rekomendację dotyczącą udzielenia absolutorium, w tym numer uchwały oraz liczba i podział
głosów (za, przeciw, wstrzymujących),
d) w przypadku rekomendowania nieudzielania absolutorium – uzasadnienie.
Treść sprawozdania z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokryciu
straty w stosunku do treści ramowego wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr 2048/2019,
została znacząco rozbudowana i uzupełniona o szczegółowe regulacje, wskazane powyżej.
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5. Sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej jako organu
Spółki zawiera podstawowe dane o organizacji i funkcjonowania rady nadzorczej w ubiegłym roku
obrotowym, oceny wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki oraz realizacji, w zakresie
kompetencji zarządu, wytycznych i dobrych praktyk, wydanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na
podstawie Zasad (regulacja ta wzorowana jest na art. 17 ust. 6 in fine ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym, który przewiduje składanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk
określonych przez Prezesa Rady Ministrów). Sprawozdanie to zawiera informacje o:
1) kadencji członków rady nadzorczej oraz kolejnym roku działalności w kadencji,
2) dacie powołania, składzie osobowym rady nadzorczej w bieżącej kadencji oraz zmianach tego
składu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego,
3) wewnętrznym podziale zadań i pełnionych funkcjach przez członków rady nadzorczej,
4) liczbie odbytych posiedzeń i liczbie podjętych uchwał,
5) obecności członków rady nadzorczej na posiedzeniach,
6) istotnych problemów, którymi zajmowała się rada nadzorcza i przeprowadzonych lub zleconych
przez nią kontroli, audytach oraz postępowań wyjaśniających,
7) uchwałach podjętych przez radę nadzorczą (numer, data podjęcia, przedmiot) oraz protokołów
wyboru firmy audytorskiej oraz przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór
członka zarządu,
8) powołaniu, odwołaniu i zawieszeniu w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub
wszystkich członków zarządu, delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani,
złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, delegowanie
członków rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych (dotyczy
spółek akcyjnych), a także zawarciu umów z członkami zarządu w imieniu Spółki,
9) zleceniach ekspertyz lub opinii prawnych oraz ich przedmiotu i wniosków,
10) współpracy z zarządem,
11) wykonaniu uchwał Zgromadzenia odnoszących się do rady nadzorczej,
12) istotnych wydarzeniach po okresie sprawozdawczym i obecnej sytuacji Spółki,
13) realizacji Planu wieloletniego,
14) analizach i ocenach funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej przy
ocenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej (w przypadku Spółki, będącej spółką
dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH),
15) oceny wykorzystywania majątku trwałego w działalności Spółki, w szczególności:
a) nieruchomości niewykorzystywanych w bieżącej działalności, których wykorzystanie
w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia, dzierżawy lub wynajmu,
b) istotnych składników pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i
urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności, których wykorzystanie w
przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub
najmu
16) realizacji, w zakresie kompetencji rady nadzorczej, wytycznych i dobrych praktyk, wydanych
przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie Zasad.
Treść sprawozdania rady nadzorczej ze swojej działalności jako organu Spółki w zakresie pkt 113 powyżej odpowiada treści ramowego wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia nr
2048/2019. Natomiast w zakresie pkt 14-16 powyżej dodano nowe informacje, które mają na celu
wzmocnić Nadzór dotyczący: grup kapitałowych (pkt 14), wykorzystywania majątku Spółki zgodnie z
celami i zadaniami Spółki, do wykonywania których zostały powołane (pkt 15) oraz realizacji wytycznych
i dobrych praktyk ustanowionych przez Gminę.
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Plany
I.

Plan roczny (§ 5 ust. 1 Wytycznych)

1. Termin do sporządzenia Planu rocznego. Spółka sporządza Plan roczny do 15 stycznia,
natomiast w przypadku Podmiotu zależnego do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego ten plan
dotyczy, a Podmiotu dominującego – do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.
Powyższa regulacja odpowiada § 3 ust. 1 pkt 1-3 zarządzenia nr 2048/2019, znowelizowanego
zarządzeniem nr 2906/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2019 r.
2. Forma i treść Planu rocznego. Spółka sporządza Plan roczny zgodnie z ramowym wzorem,
stanowiącym załącznik nr 3 do Wytycznych. Zgodnie z tym wzorem Plan roczny zawiera informacje
dotyczące:
1) kluczowych kierunków działania Spółki i spodziewanych efektów najważniejszych planowanych
przedsięwzięć,
2) podstawowych założeń przyjętych do planu,
3) działalności eksploatacyjno-produkcyjnej w ujęciu rzeczowym,
4) działalności inwestycyjnej i remontowej,
5) sytuacji kadrowo-płacowej,
6) prognozy ekonomiczno-finansowej,
7) istotnych czynników ryzyka i zagrożeń kontynuowania działalności,
8) prognozy wyników podatkowych (dotyczy Spółek wchodzących w skład Podatkowej Grupy
Kapitałowej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie),
9) rozwoju elektromobilności w Spółce,
10) kluczowych zadań i projektów.
Treść Planu rocznego odpowiada treści ramowego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 2048/2019.
II.

Plan wieloletni (§ 5 ust. 2 Wytycznych)

1. Termin do sporządzenia Planu wieloletniego. Spółka sporządza Plan wieloletni do 28 lutego
pierwszego roku, którego ten plan dotyczy, natomiast w przypadku Podmiotu zależnego do 31 grudnia
roku poprzedzającego pierwszy rok, którego ten plan dotyczy, a Podmiotu dominującego – do 15 stycznia
pierwszego roku, którego ten plan dotyczy. Powyższa regulacja odpowiada § 3 ust. 1 pkt 4-6 zarządzenia
nr 2048/2019, znowelizowanego zarządzeniem nr 2906/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30
października 2019 r.
2. Forma i treść Planu wieloletniego. Spółka sporządza Plan wieloletni zgodnie z ramowym
wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do Wytycznych. Zgodnie z tym wzorem Plan wieloletni zawiera
informacje dotyczące:
1) kluczowych kierunków działania Spółki i spodziewanych efektów najważniejszych planowanych
przedsięwzięć,
2) podstawowych założeń przyjętych do planu,
3) działalności eksploatacyjno-produkcyjnej w ujęciu rzeczowym,
4) działalności inwestycyjnej i remontowej,
5) sytuacji kadrowo-płacowej,
6) prognozy ekonomiczno-finansowej,
7) istotnych czynników ryzyka i zagrożeń kontynuowania działalności,
8) rozwoju elektromobilności w Spółce,
9) kluczowych zadań i projektów.
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Treść Planu wieloletniego odpowiada treści ramowego wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do
zarządzenia nr 2048/2019.

Przygotowanie Zgromadzenia
1. Dokumentacja przedkładana przez Spółkę. W § 6 ust. 1 Wytycznych wskazano dokumenty,
które Spółka powinna przedkładać Komórce nadzoru (a w przypadku Podmiotów zależnych również jej
Podmiotowi dominującemu) w celu odbycia każdego Zgromadzenia (zarówno zwyczajnego, jak i
nadzwyczajnego, niezależnie od jego przedmiotu):
1) zawiadomienie o terminie (w przypadku formalnego zwołania w trybie art. 234-239 i art. 399-400
i 402 KSH) lub wniosek o odbycie Zgromadzenia (w przypadku planowanego odbycia
Zgromadzenia bez formalnego zwołania w trybie art. 240 i 405 § 1 KSH – dotyczy Spółki
jednoosobowej),
2) proponowany porządek obrad,
3) uchwały rady nadzorczej dotyczące przedmiotu obrad, o ile są wymagane przez ustawę, Statut,
wytyczne lub dobre praktyki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 Zasad albo zostały podjęte z
własnej inicjatywy rady nadzorczej (dotyczy w szczególności opinii rady nadzorczej np. w zakresie
Planu),
4) projekty uchwał Zgromadzenia, zawierające wyraźną podstawę prawną, wraz z uzasadnieniem.
Termin na przedłożenie materiałów na Zgromadzenie powinien wynikać z planowanej daty
odbycia tego Zgromadzenia.
2. Forma przedkładanej dokumentacji. Przepis § 6 ust. 2 Wytycznych określa formę, w jakich
powinny zostać sporządzone dokumenty przedkładane na Zgromadzenie.
Wszelką dokumentację na Zgromadzenie Spółka powinna przedkładać zarówno w formie
pisemnej (wydruk dwustronny), jak również w postaci elektronicznej w formacie plików pdf oraz doc/docx.
lub xls/xlsx, czyli jednocześnie w wersji nieedytowalnej i edytowalnej. Format pliku xls/xlsx dotyczy w
szczególności danych przedstawianych w formie tabel.
3. Opinie. W § 6 ust 3 Wytycznych zakreślono termin, w którym Podmiot dominujący wyraża
opinie Komórce nadzoru, który, licząc od dnia otrzymania od Komórki nadzoru wniosku o dokonanie takiej
czynności, wynosi 21 dni. Termin ten uwzględnia również wymianę korespondencji bezpośrednio przez
Podmiot dominujący a jego Podmiot zależny. Analogiczna regulacja dotyczą Podmiotów opiniujących
znajduje się w§ 9 ust. 2 pkt 3 Zasad.
Powyższe uregulowanie odpowiada § 2 ust. 11 zarządzania nr 2048/2019, jednak z wydłużeniem
terminu z 14 do 21 dni.
4. Braki formalne, uwagi, wątpliwości. Przepis § 6 ust 4 Wytycznych przewiduje sposób
postępowania przez Podmiot dominujący w przypadku stwierdzenia braków formalnych, zgłoszenia uwag
lub powzięcia wątpliwości – w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację i sprawy stanowiące
przedmiot obrad Zgromadzenia Spółki. W takiej sytuacji Podmiot dominujący zwraca się bez zbędnej
zwłoki do zarządu Spółki, odpowiednio, o usunięcie braków formalnych, ustosunkowanie się do
zgłoszonych uwag lub złożenie wyjaśnień. Dokonanie przez Podmiot dominujący czynności, o których
mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu określonego w § 6 ust. 3 Wytycznych do wydania opinii.
Oznacza to, że Podmiot dominujący powinien zwracać się do Spółek o usunięcie braków formalnych,
ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag lub złożenie wyjaśnień w takim czasie, aby Spółka mogła
udzielić odpowiedzi w odpowiednim terminie, zaś Podmiot dominujący mógł wyrazić opinię ostatecznie w
terminie zakreślonym w § 6 ust. 3 Wytycznych. Analogiczna regulacja dotyczą Komórki nadzoru i
Podmiotów opiniujących znajduje się w§ 9 ust. 3 Zasad.
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Regulacja ta odpowiada § 2 ust. 12 zdanie pierwsze zarządzenia nr 2048/2019, lecz została
rozbudowana i uzupełniona o regulację dotyczącą terminu dokonania przez Podmiot dominujący
czynności.
5. Usuwanie braków formalnych, ustosunkowanie się do uwag, złożenie wyjaśnień. W § 6 ust. 5
Wytycznych określono obowiązek Spółki do usunięcia braków formalnych, ustosunkowania się do
zgłoszonych uwag lub złożenia wyjaśnień w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie tych
czynności od Komórki nadzoru, Podmiotu opiniującego lub Podmiotu dominującego. Regulacja ta
odpowiada § 2 ust. 12 zdanie drugie zarządzenia nr 2048/2019, przy czym w stosunku do powyższej
regulacji termin w Wytycznych został wydłużony o 2 dni. Z komentowanym przepisem koresponduje § 9
ust. 2 Zasad w odniesieniu do obowiązków Komórki nadzoru i Podmiotów opiniujących w tym przedmiocie
oraz § 6 ust. 3 Wytycznych – w zakresie obowiązków Podmiotu dominującego.
Powyższe uregulowanie odpowiada § 2 ust. 12 zdanie drugie zarządzania nr 2048/2019, jednak z
wydłużeniem terminu z 3 do 5 dni.
6. Obieg korespondencji. Przepisy § 6 ust. 6-7 Wytycznych odpowiadają § 4 ust. 5 Zasad (zob.
komentarz do tego przepisu). Powyższy przepis statuuje zasadę, zgodnie z którą wszelka korespondencja
prowadzona pomiędzy Spółkami a Komórką nadzoru oraz pomiędzy Podmiotem dominującym a jego
Podmiotami zależnymi prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że
w przypadku przedkładania dokumentacji na Zgromadzenie Spółka przesyła również egzemplarz
papierowy (§ 6 ust. 2 Wytycznych).
W przypadku gdy w danej sprawie zaistnieje potrzeba prowadzenia korespondencji w sposób
tradycyjny (w szczególności w formie pisemnej), dyrektor Komórki nadzoru, w stosunku do Spółek, lub
Podmiot dominujący, w stosunku do swoich Podmiotów zależnych, może postanowić o skorzystaniu z tego
sposobu.

Odbycie Zgromadzenia
1. Zgromadzenie Spółek jednoosobowych. W § 7 ust. 1 Wytycznych sformułowano zasadę,
zgodnie z którą Zgromadzenia Spółek jednoosobowych (zob. komentarz do § 1 Zasad) odbywają się bez
formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 i 405 § 1 KSH. Przepis ten odpowiada § 4 ust. 4 zdanie pierwsze
zarządzenia nr 2048/2019. Powyższa regulacja ma na celu uelastycznienie przygotowania Zgromadzeń w
Spółkach, w których jest to możliwe z uwagi na ich jednoosobowy charakter.
2. Uczestnicy Zgromadzenia. Przepis § 7 ust. 2 Wytycznych określa krąg osób, które mogą wziąć
udział w Zgromadzeniu:
1) Prezydent Miasta Krakowa lub osoba umocowana, o której mowa w § 8 Zasad,
2) członkowie organów Spółki (zarządu i rady nadzorczej),
3) przedstawiciele zarządu Podmiotu dominującego – w przypadku Zgromadzenia jego Podmiotu
zależnego (np. członek zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie w
przypadku Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.),
4) osoby zaproszone przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę umocowaną, o której mowa w § 8
ust. 1 Zasad,
5) osoby uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. notariusz w
przypadku zmiany Statutu oraz byli członkowie zarządu w sytuacjach, o których mowa w art. 231
§ 3 i art. 395 § 3 KSH),
6) przedstawiciele Komórki nadzoru (jej dyrektor lub wskazany przez niego pracownik).
3. Sporządzanie protokołu Zgromadzenia. W § 7 ust. 3 Wytycznych wskazano oczekiwanie co do
osoby sporządzającej protokół Zgromadzenia. W przypadku, w którym nie jest ustawowo wymagane, aby
protokół sporządził notariusz, dokument ten powinien przygotować przedstawiciel Komórki nadzoru.
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Przepis ten odpowiada § 4 ust. 5 zarządzenia nr 2048/2019 i koresponduje z § 11 ust. 1 Zasad w
odniesieniu do obowiązków Komórki nadzoru w tym przedmiocie.
4. Obowiązki Spółki po odbyciu Zgromadzenia. Przepis § 7 ust. 4 Wytycznych ustanawia
porządek czynności związanych z uzyskaniem przez Spółkę i Komórkę nadzoru protokołu
przeprowadzonego Zgromadzenia. W przypadku, gdy protokół Zgromadzenia sporządził pracownik
Komórki nadzoru – Spółka odbiera protokół Zgromadzenia od Komórki nadzoru w uzgodnionej z nią
formie i terminie (pkt 1 komentowanego przepisu). Natomiast w przypadku gdy protokół Zgromadzenia
sporządził notariusz – Spółka odbiera protokół Zgromadzenia z kancelarii notarialnej i niezwłocznie
przesyła jego kopię Komórce nadzoru za pośrednictwem poczty elektronicznej (pkt 2 komentowanego
przepisu).

Przygotowanie zwyczajnego Zgromadzenia
1. Dokumentacja przedkładana przez Spółkę. Oprócz dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1
Wytycznych (zob. komentarz do tego przepisu), w celu odbycia zwyczajnego Zgromadzenia (zwyczajnego
zgromadzenia wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia) Spółka przedkłada Komórce nadzoru
(a w przypadku Podmiotów zależnych również jej Podmiotowi dominującemu) dodatkowo:
1) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy i – w przypadku Spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej Spółek – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
jeżeli Spółka je sporządza,
2) roczne sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i – w przypadku spółki będącej jednostką
dominującą w grupie kapitałowej Spółek – rocznego sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli
Spółka je sporządza,
3) wniosek zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty wraz z uzasadnieniem,
4) sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i – w przypadku Spółki
będącej jednostką dominującą w grupie kapitałowej Spółek – skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli
Spółka je uzyskuje,
5) wyjaśnienia zarządu do zamieszczonych w sprawozdaniu biegłego rewidenta:
a) zastrzeżeń,
b) oświadczeń o tym, że stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności,
c) oświadczeń o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub
uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności Spółki do
kontynuowania działalności,
d) objaśnień, w których biegły rewident odnosi się do spraw, na które zwrócił uwagę podczas
badania, a które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami,
6) Raport zarządu,
7) Raport rady nadzorczej,
8) uchwały rady nadzorczej dotyczące:
a) rekomendacji dla Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Spółki i – w przypadku Spółki będącej jednostką dominującą w grupie
kapitałowej Spółek – rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółek, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
jeżeli Spółka je sporządza,
b) rekomendacji dla Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania zarządu z
działalności Spółki i – w przypadku Spółki będącej jednostką dominującą w grupie
kapitałowej Spółek – rocznego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółek, o
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których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli Spółka je
sporządza,
c) wniosków w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom zarządu,
d) oceny wniosku zarządu o podziale zysku lub pokryciu straty,
e) przyjęcia Raportu rady nadzorczej.
Przepis § 8 ust. 1 Wytycznych odpowiada § 2 ust. 4 zarządzenia nr 2048/2019.
2. Termin do przedłożenia dokumentacji Komórce nadzoru. W § 8 ust. 2 Wytycznych określono
termin do przedkładania Komórce nadzoru dokumentacji na zwyczajne Zgromadzenie Spółek:
1) do dnia 30 kwietnia – w przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych,
2) do dnia 30 maja – w przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych i jednostkowego
sprawozdania finansowego Podmiotu dominującego.
Przepis § 8 ust. 2 Wytycznych odpowiada § 2 ust. 2 zarządzenia nr 2048/2019.
3. Termin do przedłożenia dokumentacji Podmiotowi dominującemu. W § 8 ust. 3 Wytycznych
wskazano, że Podmiot zależny przedkłada swojemu Podmiotowi dominującemu materiały na zwyczajne
Zgromadzenie w terminie właściwym dla Komórki nadzoru (zob. komentarz do § 8 ust. 2 Wytycznych), tj.
do 30 kwietnia każdego roku, z tym że roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z
działalności Spółki – w terminie 2 dni od ich sporządzenia. Przepis ten odpowiada § 2 ust. 3 zarządzenia nr
2048/2019. Jednocześnie ze względu na obowiązek sporządzania przez Podmiot dominujący
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego określono, że jego Podmiot zależny składa mu
swoje jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe do dnia 20 marca każdego roku. Powyższy obowiązek
koresponduje z § 2 ust. 1 zarządzenia nr 2048/2019, z tym że skrócono termin z 25 do 20 marca.

Przygotowanie Zgromadzenia, którego przedmiotem jest zatwierdzenie Planu
1. Dokumentacja przedkładana przez Spółkę. Oprócz dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1
Wytycznych (zob. komentarz do tego przepisu), w celu odbycia Zgromadzenia, którego przedmiotem
będzie zatwierdzenie Planu (rocznego lub wieloletniego) Spółka przedkłada Komórce nadzoru (a w
przypadku Podmiotów zależnych również jej Podmiotowi dominującemu) dodatkowo Plan, sporządzony
zgodnie z ramowymi wzorami, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Wytycznych. Podkreślenia wymaga, że
zgodnie ze Statutami Spółek z decydującym wpływem Gminy rada nadzorcza opiniuje Plan, wobec czego
Spółka powinna wraz z dokumentacją na Zgromadzenie, którego przedmiotem jest zatwierdzenie Planu,
przedłożyć również uchwałę rady nadzorczej opiniującą Plan.
Przepis § 9 ust. 1 Wytycznych odpowiada § 3 ust. 4 zarządzenia nr 2048/2019.
2. Terminy do przedłożenia dokumentacji Komórce nadzoru. W § 9 ust. 3 Wytycznych określono
termin do przedkładania Komórce nadzoru dokumentacji na Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie
zatwierdzenie Planu:
1) dla Planu rocznego – do dnia 31 stycznia roku, którego ten plan dotyczy,
2) dla Planu rocznego Podmiotu zależnego – do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego
ten plan dotyczy,
3) dla Planu rocznego Podmiotu dominującego – do dnia 15 stycznia roku, którego ten plan dotyczy,
4) dla Planu wieloletniego – do 15 marca pierwszego roku, którego ten plan dotyczy,
5) dla Planu wieloletniego Podmiotu zależnego – do 31 stycznia pierwszego roku, którego ten plan
dotyczy,
6) dla Planu wieloletniego Podmiotu dominującego – do 14 lutego pierwszego roku, którego ten plan
dotyczy.
Przepis § 8 ust. 2 Wytycznych odpowiada § 3 ust. 2 zarządzenia nr 2048/2019, znowelizowanego
zarządzeniem nr 2906/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2019 r.
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3. Terminy do przedłożenia dokumentacji Podmiotowi dominującemu. W § 8 ust. 4 Wytycznych
wskazano, że Podmiot zależny przedkłada swojemu Podmiotowi dominującemu:
1) Plan (roczny lub wieloletni) w ciągu 2 dni od jego sporządzenia,
2) dokumentację na Zgromadzenie, którego przedmiotem jest zatwierdzenie Planu:
a) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy – dla Planu rocznego,
b) do dnia 31 stycznia pierwszego roku, którego ten plan dotyczy – dla Planu wieloletniego.
Przepis § 9 ust. 3 Wytycznych odpowiada § 3 ust. 3 zarządzenia nr 2048/2019, znowelizowanego
zarządzeniem nr 2906/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2019 r.

Przygotowanie Zgromadzenia, którego przedmiotem jest wyrażenie zgody na dokonanie
niektórych czynności prawnych
Zgodnie ze Statutami Spółek z decydującym wpływem Gminy do zbycia nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 złotych lub
zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymagana jest zgoda Zgromadzenia. W związku
z powyższym oprócz dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Wytycznych (zob. komentarz do tego
przepisu), w celu oceny przez Zgromadzenie zasadności dokonania powyższych czynności Spółka
przedkłada Komórce nadzoru (a w przypadku Podmiotów zależnych również jej Podmiotowi
dominującemu) dodatkowo aktualny operat szacunkowy nieruchomości lub wycenę przedsiębiorstwa,
objętych planowanym zbyciem.

Przygotowanie Zgromadzenia, którego przedmiotem jest powołanie członka rady nadzorczej
wybranego przez załogę
Niektóre Spółki jednoosobowe powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw
komunalnych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Zgodnie z art. 18 ustawy z
dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej pracownicy takiej spółki mają prawo do wyboru swoich
członków rady nadzorczej w liczbie zależnej od ogólnej liczby członków rady nadzorczej. Takie uprawienia
przyznają również Statuty powyższych spółek. Przed powołaniem członka do rady nadzorczej
Zgromadzenie powinno ocenić w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności
art. 18 KSH i przepisy ustaw antykorupcyjnych) dopuszczalność takiej czynności w stosunku do
konkretnego kandydata. W tym celu, oprócz dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Wytycznych (zob.
komentarz do tego przepisu), Spółka przedkłada Komórce nadzoru (a w przypadku Podmiotów zależnych
również jej Podmiotowi dominującemu) dodatkowo:
1) protokół wyboru członka rady nadzorczej przez załogę,
2) formularz dla kandydata na członka Rady, którego wzór stanowi załącznik do Zasad, z wyjątkiem
części II i IV tego formularza,
3) oświadczenie zarządu Spółki, że kandydat nie podlega mu bezpośrednio (z uwagi na art. 214 § 2
KSH).
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OBJAŚNIENIA
- do Dobrych praktyk dotyczących organizacji i wykonywania czynności
przez radę nadzorczą i jej członków –
(załącznika nr 2 do pisma Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lipca 2020 r.,
znak: NW-03.0232.38.2019.AL)

Wprowadzenie
Dobre praktyki dotyczące organizacji i wykonywania czynności przez radę nadzorczą i jej członków,
(dalej: „Dobre praktyki”) określają zalecenia Gminy wobec Spółek (dalej: „Spółki”) odnoszące się do
szczegółowej organizacji i sposobu wykonywania czynności przez radę nadzorczą i jej członków (w
zakresie charakteru Dobrych praktyk zob. pkt 4 i 5 wprowadzenia do objaśnień Zasad). Dobre praktyki są
adresowane do Spółek z decydującym wpływem Gminy (zob. komentarz do pkt 5 wprowadzenia do
objaśnień Zasad). Przepisy § 1-9 i § 11 odnoszą się do Rady en bloc, zaś § 10 i § 12-13 do poszczególnych
jej członków. Jednocześnie § 1-11 dotyczą wszystkich spółek, § 12 – Spółek z decydującym wpływem
Gminy, zaś § 13 – Spółek innych niż z decydującym wpływem Gminy. Rozwiązania zawarte w Dobrych
praktykach były przedmiotem zarządzenia nr 2048/2019. Komentowana regulacja jest wzorowana na
regulaminach rad nadzorczych wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie oraz dobrych praktykach spółek notowanych na rynkach regulowanych (m.in. Dobre praktyki
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Oczekuje się, że rada nadzorcza
Spółki (dalej: „Rada”) w celu wdrożenia Dobrych praktyk transponuje rozwiązania w nich przyjęte do
swojego regulaminu (§ 11 Dobrych praktyk). W przypadku braku stosowania Dobrych praktyk Rada ma
obowiązek wskazać przyczynę tego stanu rzeczy w swoim rocznym sprawozdaniu zgodnie z podejściem
„przestrzegaj albo wyjaśnij” – comply or explain (zob. ramowy wzór rocznego sprawozdania Rady,
stanowiący załącznik nr 2 do Wytycznych oraz komentarz do pkt 5 wprowadzenia do objaśnień Zasad).

Definicje
W § 1 Dobrych praktyk zawarto definicje stosowanych w nich pojęć i wyrażeń. Definicje te w
przeważającej mierze odpowiadają określeniom zawartym w Zasadach wobec czego nie wymagają
szczegółowego komentarza (zob. komentarz do § 1 objaśnień Zasad).

Zakres przedmiotowy
W § 2 Dobrych praktyk określono zakres przedmiotowy omawianej regulacji. Wytyczne te
normują:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zagadnienie
posiedzenia Rady
szczególne tryby podejmowania uchwał
uchwały Rady
delegowanie do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczych
obowiązki Rady wobec Komórki nadzoru
obowiązek dotyczący sprawozdania z badania
opinie i ekspertyzy

Jednostka redakcyjna
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
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8.
9.
10.
11.

składanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady
implementacja Dobrych praktyk
obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę w Spółkach z
decydującym wpływem Gminy
obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę w Spółkach innych
niż Spółki z decydującym wpływem Gminy

§ 10
§ 11
§ 12
§ 13

Posiedzenia Rady
1. Zawiadomienie o posiedzeniu. W § 3 ust. 1 Dobrych praktyk wskazano treść zawiadomienia o
posiedzeniu Rady. Powinno ono określać dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek
obrad. Wraz z zawiadomieniem należy dostarczyć projekty uchwał Rady oraz komplet dokumentów
dotyczących spraw wskazanych w proponowanym porządku obrad.
2. Uczestnicy posiedzenia. W myśl § 3 ust. 2 Dobrych praktyk w posiedzeniu Rady mogą brać jej
członkowie oraz osoby zaproszone przez Radę (w szczególności członkowie zarządu, prokurenci, eksperci
i specjaliści), lecz bez prawa głosu.
3. Miejsce posiedzenia. Zgodnie z § 3 ust. 3 Dobrych praktyk posiedzenia Rady odbywają się w
lokalu Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Radę.
4. Obowiązki zarządu. W § 3 ust. 4 Dobrych praktyk wskazano obowiązki zarządu związane z
pierwszym posiedzeniem Rady nowej kadencji. Zarząd powinien udostępnić członkom Rady:
1) statut, umowę lub akt założycielski Spółki,
2) kwartalne sprawozdanie zarządu spółki z decydującym wpływem gminy, jeżeli Statut lub – w
przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwała Zgromadzenia przewiduje
uprawnienia informacyjne Gminy lub obowiązek przedłożenia przez Spółkę wybranych
informacji Gminie,
3) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki oraz zatwierdzone sprawozdanie z
działalności spółki za ostatni rok obrotowy,
4) uchwałę Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady,
5) akty regulujące funkcjonowanie Spółki (w szczególności Regulamin Zarządu, Regulamin Rady,
Regulamin pracy),
6) informację o strukturze organizacyjnej Spółki i zatrudnieniu,
7) informacje o osobach pełniących funkcję członków zarządu, w szczególności warunki
zatrudnienia.
Udostępnienie może polegać na przekazaniu dokumentów bądź informacji w formie pisemnej,
poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.
Powyższe obowiązki znajdują ustawowe umocowanie w art. 219 § 4 KSH i art. 382 § 4 KSH,
zgodnie z którymi w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie
dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu
majątku spółki.
5. Przewodniczenie posiedzeniu. W § 3 ust. 5 Dobrych praktyk ustanowiono zasady
przewodniczenia posiedzeniom Rady. Jeżeli Zgromadzenie, dokonując wyboru członków rady nowej
kadencji, nie wskazało wśród nich przewodniczącego rady, pierwsze posiedzenie rady nowej kadencji
otwiera i prowadzi, do chwili wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem członek rady. Kolejne
posiedzenia rady prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący rady.
6. Protokół posiedzenia. W § 3 ust. 6-7 Dobrych praktyk wskazano szczegółowe regulacje
dotyczące sporządzania protokołu posiedzenia Rady. Protokół sporządza co do zasady sekretarz Rady,
ewentualnie inna osoba wyznaczona przez Radę. Protokół posiedzenia zawiera:
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

numer, w tym numer protokołu w danym roku i rok odbycia posiedzenia, oraz datę,
informację o osobach uczestniczących w posiedzeniu,
stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
porządek obrad,
zwięzłe omówienie przebiegu obrad i ich wyników z wyszczególnieniem konkretnych spraw,
treść powziętych uchwał, wskazanie trybu głosowania (tajny lub jawny), liczbę głosów oddanych
za każdą uchwałą i zgłoszone zdania odrębne,
15) podpisy protokolanta oraz przewodniczącego posiedzenia.
Ponadto do protokołu załącza się listę obecności osób obecnych na posiedzeniu Rady. W myśl § 3
ust. 8 protokoły Rady przechowuje się w siedzibie Spółki, w miejscu uzgodnionym z zarządem. Dostęp do
protokołów powinni mieć wszyscy członkowie Rady.

Szczególne tryby podejmowania uchwał
1. Tryby szczególne. Zgodnie z art. 222 § 4 KSH i art. 388 § 3 KSH podejmowanie uchwał przez
radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość jest co do zasady dopuszczalne, chyba że gdy statut stanowi inaczej. Statuty Spółek
przewidują podejmowanie uchwał przez Radę w powyższych trybach.
2. Przepisy ogólne dla obu trybów. W celu podjęcia uchwały w trybie szczególnym
Przewodniczący Rady przedstawia projekt uchwały wszystkim członkom Rady, a także wskazuje, w
którym trybie będzie podejmowana uchwała (w przypadku wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość – również rodzaj środka lub środków, za pomocą których członkowie
Rady mogą oddawać głos podczas głosowania) oraz termin oddania głosu (w przypadku trybu pisemnego
– ostateczny termin oddania głosu, zaś w przypadku głosowania przy pomocy środków bezpośredniego
porozumiewania się – termin głosowania). Fakt podjęcia uchwały w trybie szczególnym stwierdza się
protokołem. Przepisy dotyczące sporządzania protokołów posiedzeń Rady, tj. § 3 ust. 6 Dobrych praktyk,
stosuje się odpowiednio. Dodatkowo w protokole wskazuje się również rodzaj szczególnego trybu
podjęcia uchwały oraz osoby, które wzięły udział w głosowaniu.
3. Przepisy szczególne dla trybu bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W § 4 ust. 2
Dobrych praktyk wymieniono przykładowe środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(telefon, poczta elektroniczna, komunikator internetowy lub każdy inny środek techniczny zapewniający
bezpośrednią komunikację), za pomocą których można oddać głos w przedmiotowym trybie. W myśl § 4
ust. 3 Dobrych praktyk rozpoczęcie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem przedstawionego projektu uchwały
pod dyskusję. Zgodnie z § 4 ust. 4 Dobrych praktyk w razie propozycji zmian do projektu uchwały,
ostatecznej redakcji projektu dokonuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.

Uchwały Rady
1. Forma uchwały. W myśl § 5 ust. 1 Dobrych praktyk Rada rozstrzyga sprawy i podejmuje
decyzje w formie uchwały.
2. Treść uchwały. W § 5 ust. 3 Dobrych praktyk wskazano elementy uchwały Rady:
1) numer, w tym numer uchwały w danym roku i rok podjęcia uchwały, datę oraz tytuł zawierający
zwięźle przedmiot uchwały i adekwatnie informujący o jej treści,
2) podstawę prawną podjęcia uchwały,
3) treść merytoryczną uchwały (oznaczoną paragrafami, ustępami, punktami, literami i tiretami),
4) termin wejścia w życie uchwały.
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3. Szczegółowe zagadnienia. W § 5 ust. 2 i 4-6 Dobrych praktyk zawarte są szczegółowe regulacje
dotyczące podejmowania uchwał Rady:
1) zasady formułowania postanowień uchwały:
a) uchwała jasno i jednoznacznie określa stanowisko Rady w rozpatrywanej sprawie,
wskazując podstawowe informacje identyfikujące daną sprawę,
b) z podstawy prawnej wynikają kompetencje Rady, w szczególności określone w statucie lub
KSH, do podjęcia uchwały w danej sprawie,
c) uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie określonej czynności prawnej określa dokładnie
podmiot, z którym ma być dokonana czynność, przedmiot czynności, cenę lub
wynagrodzenie (widełkowo lub poprzez określoną kwotę) oraz termin obowiązywania
umowy (jeżeli jest zawierana na czas określony).
2) załączniki - jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez Radę,
dokument ten powinien stanowić załącznik do uchwały lub powinien być wymieniony w
uchwale w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację,
3) zdanie odrębne - członek Rady może zgłosić zdanie odrębne bezpośrednio po głosowaniu
uchwały. Zdanie odrębne umieszcza się w protokole posiedzenia lub załącza w formie pisemnej
do protokołu; wówczas w protokole zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w
postaci załącznika.

Delegowanie do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych
1. Delegacja. Przepis § 6 Dobrych praktyk adresowany jest do spółek akcyjnych. Zgodnie bowiem
z art. 390 § 1 KSH rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich
członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Uchwała o delegacji. Zgodnie z § 6 ust. 1 Dobrych praktyk podstawą delegacji jest uchwała
Rady, która powinna zawierać:
1) osobę delegowaną,
2) szczegółowe określenie czynności nadzorczych,
3) czas delegacji,
4) termin złożenia Radzie sprawozdania z czynności dokonywanych w ramach delegacji .
3. Sprawozdanie. W § 6 ust. 2 Dobrych praktyk ustanowiono obowiązek sporządzenia przez
delegowanego członka Rady sprawozdania z czynności dokonywanych w ramach delegacji. Termin
przedłożenia powyższego sprawozdania Radzie jest określany w uchwale Rady o delegacji.

Obowiązki Rady wobec Komórki nadzoru
W § 7 określono obowiązki Rady wobec Komórki nadzoru w zakresie informowania o:
1) zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki stwierdzonych w wyniku
sprawowanego przez nią nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez
zarząd Spółki mogą być niekorzystne dla Spółki lub Gminy (§ 7 lit. a Dobrych praktyk),
2) pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, w tym poważnych zmianach w
sytuacji finansowej, kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny wpływ
na jej działalność (§ 7 lit. b Dobrych praktyk)
– istotne z punktu widzenia sprawowania Nadzoru merytorycznego i Nadzoru ekonomicznofinansowego (zob. § 13-14 Zasad),

Obowiązek dotyczący sprawozdania z badania
W myśl § 8 Dobrych praktyk Rada analizuje i opiniuje sprawozdanie z badania sprawozdania
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finansowego i przedstawia zarządowi swoje spostrzeżenia.

Opinie i ekspertyzy
W § 9 Dobrych praktyk uregulowano kwestię zasięgania przez Radę opinii lub uzyskiwania
ekspertyz podmiotów spoza Rady, np. firmy audytorskiej, firmy konsultingowej lub kancelarii prawnej.
Rada może:
1) zasięgać opinii radców prawnych zatrudnionych w Spółce lub stale z nią współpracujących oraz
2) w uzasadnionych przypadkach – powoływać innych odpowiednich ekspertów w celu zasięgnięcia
opinii lub uzyskania ekspertyz.
W takim przypadku Rada podejmuje uchwałę o wyborze eksperta, przy czym powinna uwzględnić
sytuację finansową Spółki. Zarząd Spółki zawiera z tak wybranym ekspertem stosowną umowę.

Składania rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady
Zgodnie z § 10 Dobrych praktyk składając rezygnację, członek rady wskazany przez gminę jednocześnie
powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Krakowa. Powyższy przepis ma umożliwić niezwłoczne
uzupełnienie przez Prezydenta Miasta Krakowa wakatu w Radzie powstałego na skutek rezygnacji przez
członka, tak aby w Radzie nieprzerwanie zasiadał członek Rady wskazany przez Gminę.

Implementacja Dobrych praktyk
Zob. wprowadzenie do niniejszych objaśnień Dobrych praktyk.

Obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę
w Spółkach z decydującym wpływem Gminy
W § 12 Dobrych praktyk określono obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę w Spółkach z
decydującym wpływem Gminy zobowiązani są do:
1) niezwłocznego złożenia w spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta
Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia
funkcji członka rady,
2) udzielania na wniosek komórki nadzoru informacji dotyczącej jego działalności w radzie nadzorczej
w roku obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach rady nadzorczej,
uzasadnienie przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od
głosowania nad poszczególnymi uchwałami,
3) udzielania na wniosek komórki nadzoru opinii w zakresie obejmującym przedłożoną dokumentację
lub sprawy stanowiące przedmiot obrad planowanego zgromadzenia – w spółkach, w których
członkowie rady nadzorczej mogą samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

Obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę
w Spółkach innych niż Spółki z decydującym wpływem Gminy
W § 13 Dobrych praktyk określono obowiązki członków Rady wskazanych przez Gminę (w
ramach uprawnień osobistych, uprawnień wynikających z uprzywilejowanych udziałów lub akcji,
uprawnień wynikających ze wszystkich udziałów lub akcji w Spółce lub z innego tytułu) dotyczące:
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1) niezwłocznego złożenia w Spółce rezygnacji i pisemnego powiadomienia o tym fakcie Prezydenta
Miasta Krakowa w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia
funkcji członka Rady,
2) niezwłocznego informowania Komórki nadzoru o:
a) zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki stwierdzonych w wyniku
sprawowanego przez nich nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane
przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla Spółki lub Gminy,
b) pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, w tym poważnych zmianach w
sytuacji finansowej, kadrowej, problemach społecznych oraz zdarzeniach mających istotny
wpływ na jej działalność,
c) wszelkich zmianach danych kontaktowych oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub
uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Rady,
3) inicjowania prac Rady w zakresie kontroli konkretnych obszarów działalności spółki wskazanych
przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Komórkę nadzoru,
4) udzielania na wniosek Komórki nadzoru informacji dotyczącej jego działalności w Radzie w roku
obrotowym, w szczególności o powody nieobecności na posiedzeniach Rady, uzasadnienie
przyczyny głosowania odmiennego od większości członków lub wstrzymania się od głosowania
nad poszczególnymi uchwałami,
5) udzielania na wniosek Komórki nadzoru opinii w zakresie obejmującym przedłożoną
dokumentację lub sprawy stanowiące przedmiot obrad planowanego Zgromadzenia – w
spółkach, w których członkowie Rady mogą samodzielnie wykonywać prawo nadzoru,
6) składania sprawozdania ze swojej działalności w radzie w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia
rady lub podjęcia uchwał poza posiedzeniem; w przypadku gdy gmina wskazała więcej niż jednego
członka rady, członkowie ci mogą złożyć wspólne sprawozdanie.
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