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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1  

zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli2 przeprowadziła w Ministerstwie 

Skarbu Państwa3, kontrolę procesu prywatyzacji Poznańskich Zakładów Sprzętu 

Ortopedycznego Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu4. 

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 

24 lutego 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

Panu Ministrowi niniejsze wystąpienie. 

 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

ocenia proces prywatyzacji PZSO. Uzyskana w lipcu 2010 r. cena sprzedaŜy pakietu 85 % 

udziałów PZSO, w wysokości 9,0 mln zł, przekraczała przedział cenowy rekomendowany 

w wycenie tej Spółki. Zastosowane procedury, w tym decyzja o uniewaŜnieniu postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu publicznego, były zgodne z obowiązującymi przepisami. 

NIK negatywnie ocenia natomiast niezabezpieczenie interesu Spółki w zakresie zobowiązań 

inwestycyjnych oraz interesów pracowniczych (w tym dot. wykupu tzw. akcji 

pracowniczych), zmianę trybu prywatyzacji na aukcję ogłoszoną publicznie, a takŜe 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
3 Dalej: MSP. 
4 Dalej: PZSO lub Spółka. 
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określenie minimalnej ceny wywoławczej5 na poziomie nieuwzględniającym wartości 

rynkowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, naleŜącej do PZSO. Wartość tej 

nieruchomości stanowiła ponad 95 % wartości spółki (oszacowanej metodą skorygowanych 

aktywów netto). 

1.1. W zaproszeniu do przetargu publicznego na nabycie 85 % udziałów w kapitale 

zakładowym PZSO nie zawarto dodatkowych warunków dotyczących zobowiązań 

inwestycyjnych, a takŜe zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowniczych (w tym 

dotyczących wykupu tzw. akcji pracowniczych), które to warunki zgodnie z § 4 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu 

zbywania akcji Skarbu Państwa6 mogły zostać zamieszczone, w zaleŜności od wyników 

analiz przedprywatyzacyjnych. NIK zgadza się ze stwierdzeniem, zawartym w wyjaśnieniach 

Sekretarza Stanu Jana Burego7, Ŝe ww. przepis nie zobowiązuje do zawarcia dodatkowych 

warunków dotyczących m.in. zobowiązań inwestycyjnych i związanych z ochroną interesów 

pracowniczych, a ich zamieszczenie jest fakultatywne i uzaleŜnione od oceny konkretnej 

sytuacji. W ocenie NIK, w zbadanym przypadku celowe było zamieszczenie takich 

warunków, poniewaŜ doradca prywatyzacyjny w Strategii prywatyzacji PZSO wskazywał na 

potrzebę pozyskania inwestora doświadczonego w branŜy lub teŜ silnego finansowo, 

tworzącego warunki dla stabilniejszego rozwoju Spółki oraz pozyskania wraz z inwestorem 

nowych i skutecznych metod zarządzania Spółką, a takŜe zmodernizowanie – poprzez 

inwestycje – potencjału organizacyjnego, produkcyjnego, rynkowego i ekonomicznego 

spółki. NIK nie moŜe w pełni uznać argumentacji przedstawionej w wyjaśnieniach. NIK 

zgadza się, Ŝe oferowana cena winna być jedynym kryterium wyboru inwestora, a róŜnego 

rodzaju zobowiązania pozacenowe mogą mieć wpływ na oferowaną cenę, stanowiącą 

przychód Skarbu Państwa. Zdaniem Izby podstawą dla określenia warunków transakcji 

prywatyzacji winny być jednak załoŜenia i cel prywatyzacji, określone w strategii 

prywatyzacji – zapewnienie dalszego funkcjonowania i rozwoju prywatyzowanego podmiotu 

oraz zabezpieczenie interesów pracowniczych. Potwierdza to fakt, Ŝe większość umów 

prywatyzacyjnych zawieranych przez MSP obejmuje takie zobowiązania pozacenowe.  

1.2. Po uniewaŜnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego na 

nabycie udziałów PZSO Sekretarz Stanu Jan Bury w dniu 8 czerwca 2010 r. zaakceptował 

zmianę trybu prywatyzacji z przetargu publicznego na aukcję ustną ogłoszoną publicznie. 

                                                 
5 Zarówno w przetargu publicznym jak i w aukcji.  
6 Dz. U. Nr 34, poz. 264 ze zm. 
7 Pismo znak: MSP/DRP-AD-428-148/10 (MSP/DRP/3765/10/)H) z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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Przyjęty tryb prywatyzacji nie zabezpieczał interesu Spółki i jej pracowników, a jedynie 

pozwalał Skarbowi Państwa uzyskać wpływy z prywatyzacji. NIK nie moŜe podzielić 

wyjaśnień Sekretarza Stanu Jana Burego8, Ŝe wpływ na zmianę trybu prywatyzacji na aukcję 

ogłoszoną publicznie miała przede wszystkim konieczność przyśpieszenia procedury 

prywatyzacyjnej spowodowana pogarszającą się sytuacją finansową spółki. Zdaniem NIK, 

okoliczność ta właśnie wskazuje na potrzebę negocjowania pakietu inwestycyjnego, 

zobowiązań do dokapitalizowania spółki lub innych zobowiązań zapewniających jej rozwój. 

Brak zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowniczych, a w szczególności 

dotyczących wykupu udziałów Spółki od pracowników, podwaŜa społeczne cele 

prywatyzacji. SprzedaŜ akcji/udziałów w trybie aukcyjnym, równieŜ w przypadku małych 

spółek, powinna – zdaniem NIK – być stosowana jako sposób zbywania pakietów 

mniejszościowych pozostałych w ręku Skarbu Państwa.  

1.3. W przetargu publicznym minimalną cenę wywoławczą za 85 % udziałów w kapitale 

zakładowym PZSO ustalono w wysokości 6 420 645 zł (374 zł za 1 udział), tj. na poziomie 

dolnej granicy przedziału wartości rekomendowanego przez doradcę, ustalonego jako średnia 

arytmetyczna wyceny metodą wartości likwidacyjnej oraz wyceny metodą skorygowanych 

aktywów netto. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej naleŜącej do PZSO 

na 31 grudnia 2008 r. wynosiła 9 770 174 zł i była wyŜsza od minimalnej ceny wywoławczej 

o 3 150 374 zł.  

W aukcji ogłoszonej publicznie cenę wywoławczą za 85 % udziałów w kapitale 

zakładowym PZSO ustalono w wysokości 7 211 400 zł (420 zł za 1 udział), tj. na poziomie 

najkorzystniejszej oferty złoŜonej w postępowaniu przetargowym, przeprowadzonym 

w październiku 2009 r.  

NIK nie moŜe podzielić wyjaśnień Podsekretarza Stanu Jana Burego9, Ŝe analizując 

poziom ceny minimalnej MSP brało pod uwagę sytuację finansową spółki, a w przypadku 

PZSO sytuacja ekonomiczno-finansowa była trudna, zmieniała się na niekorzyść spółki i brak 

było przesłanek świadczących, iŜ mogła ulec poprawie. Tym samym trudno było znaleźć 

argumenty przemawiające za ukształtowaniem ceny minimalnej na poziomie zbliŜonym do 

górnego przedziału wartości, a zbyt wysokie określenie ceny minimalnej skutkować mogło 

brakiem zainteresowania inwestorów, a tym samym opóźnianiem procesu prywatyzacji 

Spółki. Kontrola NIK wykazała, Ŝe powodem zainteresowania inwestorów prywatyzacją 

PZSO była cenna nieruchomość w centrum Poznania. Zarówno w przetargu ogłoszonym 

                                                 
8 Pismo znak: MSP/DRP-AD-428-148/10 (MSP/DRP/3765/10/)H) z dnia 30 grudnia 2010 r. 
9 Pismo znak: DPR-428-16/11 (MSP/DPR/755/11/OH) z dnia 19 stycznia 2011 r. 
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publicznie, jak i w aukcji ustnej wzięły udział podmioty niezwiązane zarówno z branŜą 

ogólnomedyczną, jak i ortopedyczną. Wartość rynkowa zabudowanej nieruchomości 

gruntowej stanowiła 97,2 % wartości spółki oszacowaną metodą skorygowanych aktywów 

netto według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. i 95,6 % według stanu na dzień 31 grudnia 

2009 r. Ustalenie ceny minimalnej w przetargu publicznym na poziomie 6 420 645 zł (za 

pakiet 85 % udziałów) i ceny wywoławczej w aukcji ustnej ogłoszonej publicznie na 

poziomie 7 211 400 zł stwarzało zagroŜenie nieuzyskania przy sprzedaŜy udziałów PZSO 

ceny odpowiadającej wartości udziałów Spółki, a za taką zdaniem NIK,  naleŜało uznać 

wartość oszacowaną metodą skorygowanych aktywów netto.  

2. Działania MSP w zakresie odbioru analiz przedprywatyzacyjnych PZSO były 

w ocenie NIK nierzetelne. MSP zaakceptowało analizy, mimo Ŝe były wadliwie wykonane, 

bowiem nie zawierały niektórych elementów wymaganych przepisami i umową zawartą na 

ich wykonanie.  

W Strategii Prywatyzacji PZSO doradca nie przedstawił potencjalnych inwestorów 

okazujących lub mogących okazać zainteresowanie udziałami w prywatyzacji Spółki. Nie był 

więc spełniony wymóg określony w załączniku Nr 2 pkt 5 do umowy zawartej w dniu 

4 lutego 2009 r. z Agencją Konsultingu Gospodarczego „Accord Next” Sp. z o.o. na 

wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych. Wprawdzie doradca wymienił w Strategii 

Prywatyzacji PZSO firmy z branŜy produkcji i handlu ogólnomedycznego, jak 

i ortopedycznego, jednak nie zbadał i nie wykazał, czy wymienione podmioty byłyby  

zainteresowane nabyciem udziałów PZSO. 

W Analizie stanu i perspektyw rozwoju PZSO w kierunkach restrukturyzacji nie 

określono szacunkowych wielkości środków finansowych na restrukturyzację, czego 

wymagał § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie 

zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, 

opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których 

moŜna odstąpić od opracowania analizy10. NIK nie moŜe podzielić wyjaśnień Dyrektor 

Departamentu Analiz Małgorzaty Dec11, Ŝe z informacji zawartych w Analizie stanu 

i perspektyw rozwoju wynikało, iŜ Spółka nie wymagała realizacji działań 

restrukturyzacyjnych. Zdaniem NIK, wymienione przez doradcę czynniki sukcesu 

ekonomiczno-finansowego spółki, takie jak: poprawa wewnętrznej efektywności działalności 

                                                 
10 Dz. U. Nr 64, poz. 408 ze zm. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 12 lutego 2009 r. W nowym 
rozporządzeniu z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do 
zbycia akcji naleŜących do Skarbu Państwa,  wymóg ten zawarto w § 4 ust. 2 pkt 3. (Dz. U. Nr 37, poz 288 
ze zm.) 
11 Pisma z dnia 13 stycznia 2011 r. 
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Spółki, przede wszystkim w zakresie obniŜki i racjonalizacji kosztów stałych, systematyczna 

modernizacja i unowocześnianie wewnętrznej organizacji Spółki oraz wprowadzenie 

nowoczesnych metod zarządzania, w oparciu o najlepsze wzorce i najlepsze metody, 

najnowocześniejsze narzędzia informatyczne oraz wysoko wykwalifikowana kadra 

specjalistyczna, wskazują na konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. 

 

3. Biorąc pod uwagę powyŜsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, 

NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawia następujące wnioski: 

1. KaŜdorazowe rozwaŜenie moŜliwości wyboru, przy sprzedaŜy 

większościowych pakietów akcji/udziałów spółek naleŜących do Skarbu 

Państwa, róŜnych trybów zbycia tych akcji/udziałów. 

2. Zamieszczanie w ogłoszeniu zapraszającym do wzięcia udziału w przetargu 

publicznym na nabycie akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa – jeśli wyniki 

analizy przedprywatyzacyjnej wskazują na taką potrzebę – warunków 

pozacenowych. 

3. Ustalanie w przetargach i aukcjach ceny minimalnej (wywoławczej), 

w przypadku zbywania akcji i udziałów spółek, których zasadniczą wartość 

stanowią posiadane nieruchomości, na poziomie wynikającym ze 

skorygowanej wartości aktywów netto tych spółek. 

4. Podjęcie działań w celu wyeliminowania przypadków nierzetelnej weryfikacji 

zgodności wykonania analiz prywatyzacyjnych z przepisami prawa 

i zawartymi umowami na ich wykonanie.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana 

Ministra o przekazanie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz 

o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Ministrowi prawo zgłoszenia do 

Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 
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W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji, o której wyŜej mowa, liczy 

się – stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK – od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

w sprawie powyŜszych zastrzeŜeń. 

 

Wiceprezes 

NajwyŜszej Izby Kontroli 

(-) Stanisław Jarosz 

 


