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1. Forma prawna 

.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. została utworzona 30.11.2004 roku Aktem Notarialnym Rep. 

A 7803/2004 na podstawie: Uchwały Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28.06.2004 roku 

nr XXV/257/04 w sprawie przekształcenia struktury organizacyjnej świadczenia usług 

komunalnych. 

W dniu 15.05.2017 roku spółka zmieniła swoją nazwę na FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Strefowej 8 w Tarnobrzegu. 

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS: 0000225201 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

dnia 31.12.2004 roku. 

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Urzędzie 

Skarbowym pod numerem NIP: 867-20-78-171. 

Spółka otrzymała w systemie identyfikacji GUS numer REGON: 180002083. 

2. Struktura własności i struktura kapitałów 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał podstawowy FCC Tarnobrzeg  

Sp. z o.o. wynosił 2.475.000 PLN i był podzielony na 2.475 równych i niepodzielnych 

udziałów po 1.000 PLN każdy.  

Struktura kapitału podstawowego jest następująca: 

 1 478 udziałów, czyli 59,72% posiada FCC Environment CEE GmbH,  

 997 udziałów, co stanowi 40,28% należy do wspólnika Miasta Tarnobrzeg. 

3. Władze Spółki 

Organy FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. tworzą: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza 

i Zarząd. 

a) Rada Nadzorcza  

Od dnia 15 marca 2018 roku w Radzie Nadzorczej zasiadali: 

 Bohuslav Matuška – Przewodniczący Rady 

 Zenon Doroz – Członek Rady 

 Katarzyna Gajewska – Członek Rady 

W dniu 16 kwietnia 2019 nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, na skutek której od 

tego dnia w Radzie Nadzorczej zasiadali: 

 Bohuslav Matuška - Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Rafał Pamuła - Członek Rady Nadzorczej  

 Paweł Sabat - Członek Rady Nadzorczej  
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Dnia 3 stycznia 2020 roku nastąpiła kolejna zmiana w składzie Rady Nadzorczej, wskutek 

której od tego dnia w Radzie Nadzorczej zasiadają: 

 Bohuslav Matuška - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Dariusz Marcinków - Członek Rady Nadzorczej 

 Paweł Sabat - Członek Rady Nadzorczej 

b) Zarząd  

Od 27 marca 2018 roku w składzie Zarządu zasiadali: 

 Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu 

 Michal Pudil – Członek Zarządu 

W dniu 5 sierpnia 2019 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu i od tego dnia  

w Zarządzie zasiadają: 

 Paweł Szewczyk – Prezes Zarządu 

 Michal Pudil – Członek Zarządu 

 Karolina Skorupa – Członek Zarządu 

Do końca 2019 roku i w I połowie 2020 roku nie wystąpiły inne zmiany w składzie Zarządu 

Spółki.  

4. Działania podjęte przez Zarząd w celu poprawy wyników Spółki 

Strata netto poniesiona przez Spółkę w 2019 roku wynika głownie z utrzymującego się 

wysokiego poziomu kosztów utylizacji w 2019 roku, co nie znalazło odzwierciedlenia w 

przychodach, z uwagi na kontrakty komunalne zawarte w latach poprzednich. Koszty 

utylizacji stanowią główny koszt działalności operacyjnej Spółki. 

Działania poczynione przez Spółkę w celu poprawy wyników w 2020 roku to między 

innymi: 

1. Zakończenie realizacji nierentownych kontraktów komunalnych, z uwagi na 

wygaśnięcie umów oraz pozyskiwanie nowych klientów i zawieranie nowych 

kontraktów na obecnych warunkach rynkowych. 

2. Rozwój rynku klientów komercyjnych, w tym pozyskanie kilku nowych znaczących 

strumieni odpadów przyjmowanych na Instalację na obecnych warunkach rynkowych. 

3. Ciągłe poszukiwanie optymalizacji organizacyjnych i procesowych. 

W ocenie Zarządu działania te pozwolą Spółce na uzyskanie dodatniego wyniku 

finansowego w 2020 roku oraz dalszą znaczną poprawę sytuacji Spółki. 
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5. Działalność Spółki w 2020 roku  

5.1. Działalność w zakresie eksploatacji instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych (dalej: „Instalacja”) 

(i) Od 2015 roku Spółka prowadzi działalność w zakresie eksploatacji Instalacji. 

Działalność ta jest prowadzona na podstawie decyzji Marszałka Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2015 roku (znak: OS-I.7222.47.3.2015.MD) o 

udzieleniu Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie w Tarnobrzegu instalacji 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) o 

wydajności maksymalnej części mechanicznej 36 000 Mg/rok, średnio 120 Mg/dobę i 

wydajności maksymalnej części biologicznej 18 340 Mg/rok, średnio 50,24 Mg/dobę, 

zmienionej następnie decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego: nr OS-

I.7222.41.1.2016.MD z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz nr OS-I.7222.1.12.2017.MD z 

dnia 6 lipca 2017 roku („Pozwolenie Zintegrowane”). Instalacja została wpisana do 

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, uchwalonego 

przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr XXXI/551/17 z dnia 5 stycznia 

2017 roku, jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych dla 

Północnego Regionu, w skład którego wchodzą 34 gminy, w tym m. in. gmina 

Tarnobrzeg. 

(ii) Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 9 listopada 2017 roku cofnął 

bez odszkodowania Pozwolenie Zintegrowane oraz ustalił termin 3 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja stanie się ostateczna, jako termin, w którym Spółka zobowiązana jest 

do usunięcia odpadów oraz skutków prowadzonej działalności objętej Pozwoleniem 

Zintegrowanym. W dniu 27 listopada 2017 roku Spółka wniosła odwołanie od Decyzji 

Marszałka do Ministra Środowiska. W dniu 20 lutego 2018 roku Minister Środowiska 

wydał decyzję o utrzymaniu w mocy Decyzji Marszałka. Decyzja Ministra została 

doręczona Spółce w dniu 26 lutego 2018 roku. Spółka po doręczeniu Decyzji Ministra 

zaprzestała użytkowania Instalacji. 

(iii) Spółka złożyła do WSA skargę na Decyzję Ministra wraz z wnioskiem o wstrzymanie 

wykonania tej decyzji.  

(iv) W dniu 27 lipca 2018 roku WSA wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania Decyzji 

Ministra. Postanowienie WSA zostało doręczone Spółce w dniu 30 lipca 2018 roku. 

Postanowienie WSA podlega zaskarżeniu zażaleniem. Spółka nie wie, czy na 

Postanowienie WSA wniesione zostało zażalenie. 

(v) W doktrynie przyjmuje się, że postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego 

aktu lub czynności organu administracji publicznej jest wykonalne jeszcze przed 

uprawomocnieniem się tego postanowienia. Innymi słowy, skutek prawny w postaci 

udzielenia skarżącemu tzw. tymczasowej ochrony prawnej następuje już z chwilą 

wydania przez sąd administracyjny postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub 
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czynności. Stosownie do powyższego, postanowienie sądu o wstrzymaniu wykonania 

zaskarżonego aktu wywołuje skutki od momentu ogłoszenia na rozprawie, a jeżeli 

zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, to od chwili podpisania jego sentencji lub 

podpisania sentencji wraz z uzasadnieniem (art. 164 PPSA).  

(vi) Wobec tego, że wykonanie Decyzji Ministra zostało wstrzymane Postanowieniem WSA, 

Spółka uzyskała tzw. ochronę tymczasową w toku postępowania przed WSA. W 

niniejszej sprawie polega ona na tym, że od momentu wydania Postanowienia WSA 

Decyzja Ministra nie jest wykonalna. Zatem Decyzja Ministra nie wywiera skutku 

prawnego w postaci utrzymania w mocy Decyzji Marszałka. Konsekwentnie, Decyzja 

Marszałka nie wywiera skutku prawnego takiego jak decyzja ostateczna.  

(vii) Wobec powyższego Pozwolenie Zintegrowane pozostało w mocy i zachodziła taka 

sytuacja, jakby Pozwolenie Zintegrowane nie zostało prawomocnie cofnięte. Oznaczało 

to, że od momentu wydania Postanowienia WSA o wstrzymaniu wykonania Decyzji 

Ministra, Spółka mogła dalej prowadzić działalność w Instalacji na podstawie Pozwolenia 

Zintegrowanego i zgodnie z nim.  

(viii) W nawiązaniu do powyższego, w II połowie 2018 roku Spółka wznowiła działalność w 

zakresie eksploatacji Instalacji.  

(ix) Z uwagi zapotrzebowanie na usługi realizowane przez Spółkę przy wykorzystaniu 

Instalacji, w 2019 i w 2020 roku nastąpiła intensyfikacja działalności Spółki, a zakład 

posiada obecnie 100% wykorzystania mocy produkcyjnych. 

5.2. Działalność w zakresie realizacji kontraktów komunalnych  

(i) W 2020 roku Spółka realizuje podpisane w latach ubiegłych kontrakty komunalne na 

zbiórkę i transport odpadów komunalnych. 

(ii) Do obsługiwanych obecnie przez Spółkę gmin należą: 

 Czermin  

 Majdan Królewski  

 Tuszów Narodowy 

 Padew Narodowa. 

(iii) Spółka terminowo realizuje w/w kontrakty komunalne.  

5.3. Działalność w zakresie usług Zakładu Pogrzebowego 

(i) W 2020 roku Spółka nieprzerwanie prowadzi działalność w zakresie usług Zakładu 

Pogrzebowego. 

(ii) Działalność Zakładu Pogrzebowego stanowi trzecie najważniejsze źródło przychodów 

FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. 
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6. Pandemia SARS-CoV-2 

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego 

koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego na całym świecie chorobę o nazwie COVID-19.  

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka wdrożyła dodatkowe procedury 

mające na celu z jednej strony maksymalne ograniczenie ryzyka zachorowań wśród jej 

pracowników, a z drugiej strony ograniczenie ryzyka nie otrzymania środków pieniężnych 

za realizowane przez nią usługi. 

Spółka działa w branży, w której brak możliwości realizacji usług oznaczałby dodatkowe 

zagrożenie epidemiologiczne. W związku z tym w Spółce wprowadzono procedury, których 

celem jest ograniczenie wzajemnych kontaktów pracowników. Ma to zapobiegać ich 

ewentualnym zachorowaniom, a w konsekwencji nie doprowadzić do zablokowania Spółce 

możliwości realizacji usług. Wykorzystywane są takie narzędzia, jak praca zdalna, 

bezwzględne zobowiązanie pracowników do stosowania środków higieny osobistej, 

dezynfekcja pojazdów i miejsc pracy itd. 

Ponadto Społka wdrożyła szereg działań związanych z minimalizacją ryzyka nie otrzymania 

środków pieniężnych za realizowane przez nią usługi, wśród których można wymienić m.in 

możliwość czasowego wstrzymania - na wniosek klienta Spółki, realizacji niektórych umów 

na odbiór odpadów czy zmiana harmonogramów odbioru odpadów od klientów 

komercyjnych. 

Procedury związane z COVID-19 są na bieżąco monitorowane przez Spółkę, a działania są 

dostosowywane do aktualnej sytuacji rynkowej. W ocenie Zarządu wdrożone procedury w 

chwili obecnej są wystarczające. 

7. Informacja o przychodach ze sprzedaży za I półrocze 2020 roku  

W okresie I półrocza 2020 roku oraz w okresie porównawczym 2019 roku i za cały 2019 

rok przychody ze sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności przedstawiały się 

następująco: 

  

Przychody netto ze sprzedaży 
Styczeń – 

czerwiec 2020 r. 
2019 r. 

Styczeń – 

czerwiec 2019 r. 

1 2 3 4 
Przetwarzanie i wywóz odpadów  11 053 658,99 14 145 841,08  4 910 768,98  

Usługi Zakładu Pogrzebowego 823 196,04 1 542 867,73  804 454,57  

Utrzymanie czystości i sprzątanie  42 522,56 118 425,20  64 004,98  

Zarządzanie nieruchomościami 68 740,25 239 025,72  114 449,64  

Transport 61 097,00 46 921,00  20 166,00  

Dzierżawy 79 666,84 158 435,77  76 760,49  

Pozostałe usługi 25 494,34 22 395,19   17 941,24  

Sprzedaż materiałów 412 029,95 813 371,32  335 416,61  

Przychody ze sprzedaży usług 

i materiałów 
12 566 405,97 17 087 283,01  6 343 962,51  
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Z uwagi na działania opisane powyżej sytuacja FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. w I półroczu 

2020 roku uległa dalszej znacznej poprawie w porównaniu do roku poprzedniego oraz 

porównawczego okresu roku poprzedniego (6 m-cy 2019). Przychody ze sprzedaży 

zrealizowane przez Spółkę do końca czerwca 2020 roku stanowią ok. 74% całości 

przychodów zrealizowanych przez Spółkę w całym 2019 roku i są o blisko 100% wyższe niż 

przychody w I półroczu 2019 roku. Dodatkowo należy wskazać, że przychody z tytułu 

przetwarzania i wywozu odpadów stanowią już ok. 78% przychodów z tego samego tytułu 

za cały 2019 rok.  

Zgodnie ze sprawozdaniem F-01 na koniec czerwca 2020 roku Spółka osiągnęła zysk netto 

w wysokości 499 tys. zł, co stanowi istotną zmianę w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego, kiedy to za okres 6 miesięcy 2019 roku Spółka zanotowała stratę netto 

na poziomie 340 tys. zł. 

  

 

 

 

 

Tarnobrzeg, 14.10.2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

Paweł Szewczyk 

Prezes Zarządu 

Michał Pudil 

Członek Zarządu 

Karolina Skorupa 

Członek Zarządu 
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