
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr ewid. 145/2012/I/11/007/KGP 
KGP-4114-05-01/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA 
I PRYWATYZACJI 

Informacja 
o wynikach kontroli 
planowania i realizacji polityki biznesowej  
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 
 

 

W a r s z a w a  l i s t o p a d  2 0 1 2  r .  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospo-
darność i skuteczność w służbie publicznej dla 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się po-
wszechnym autorytetem najwyższy organ 
kontroli państwowej, którego raporty będą 
oczekiwanym i poszukiwanym źródłem infor-
macji dla organów władzy i społeczeństwa 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji: 
 
Andrzej Otrębski 

 / - / 

w/z Andrzej Sowiński 
Wicedyrektor 

Akceptuję: 

Marian Cichosz 

 / - / 

Wiceprezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Zatwierdzam: 

Jacek Jezierski 

 / - / 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli  

dnia: 08.11.2012 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
ul. Filtrowa 57 
00-950 Warszawa 
tel./fax: 022-4445000 

www.nik.gov.pl 



 

3 

Spis treści 

 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................. 4 

2. Podsumowanie wyników kontroli ................................................................................. 5 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności ................................................................. 5 

2.2. Synteza wyników kontroli ......................................................................................... 5 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski ......................................................................................... 7 

3. Ważniejsze wyniki kontroli ............................................................................................ 9 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 
i organizacyjnych ....................................................................................................... 9 

3.2. Istotne ustalenia kontroli ......................................................................................... 11 

3.2.1. Strategie biznesowe i sytuacja finansowa Spółki ........................................ 11 

3.2.2. Produkty Totalizatora Sportowego .............................................................. 17 

3.2.3. Propozycje zmian legislacyjnych i działania prosprzedażowe .................... 21 

3.2.4. Wybór nadawców telewizyjnych Studia Lotto ............................................ 24 

3.2.5. Inne ustalenia ............................................................................................... 26 

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli ................................................. 29 

4.1. Przygotowanie kontroli ............................................................................................ 29 

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli ..................... 29 

5. Załączniki ...................................................................................................................... 30 

Załącznik nr 1 – Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
tematyki ................................................................................................................... 30 

Załącznik nr 2 – Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność ..................................................... 31 

Załącznik nr 3 – Wykaz organów, którym przekazano informację o 
wynikach kontroli .................................................................................................... 32 



Wprowadzenie 

4 

1. Wprowadzenie 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 

1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, przeprowadziła, z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o NIK2, kontrolę planowania i realizacji polityki 

biznesowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.3 Była to kontrola doraźna, podjęta 

z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. 

Głównym celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny procesów plano-

wania i realizowania polityki biznesowej Spółki, w kontekście wystąpienia znacznego 

spadku dochodów Totalizatora. Kontrolę przeprowadzono w Spółce Totalizator Spor-

towy Sp. z o.o. w okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. i objęto nią okres 

od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2011 r. 

W Sprawozdaniu z dnia 5 sierpnia 2010 r.4 Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania 

sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 

29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepi-

sów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych 

i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej 

badających ten proces5 zawarte zostały zalecenia dla Najwyższej Izby Kontroli doty-

czące m.in. przeprowadzenia kontroli w spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

w związku z: 

• gwałtownym spadkiem dochodów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 
w 2010 r., 

• polityką biznesową Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. uzasadniającą 
inwestycję budowy obiektów sportowych nie związaną z działaniami 
statutowymi Spółki, 

• nieprawidłowościami w polityce kadrowej Totalizatora Sportowego 
Sp. z o.o., w tym w szczególności procedurą konkursową do władz 
Spółki. 

 

                                                 
1  Dz.U. z 2012 r. poz. 82. Dalej: ustawa o NIK. 
2  Tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 
3  Dalej: Totalizator, TS lub Spółka. 
4  http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/6E9143E512EBF2C7C125779700479D41/$file/3336-

01.pdf  
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/6E9143E512EBF2C7C125779700479D41/$file/3336-
02.pdf  

5  Dalej: Komisja Śledcza. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie6 ocenia nieosiągnięcie przez Spółkę 

głównego celu założonego w Strategii Spółki na lata 2007–20117, którym było uzy-

skanie pozycji lidera na rynku gier hazardowych w Polsce, posiadającego ponad 

50% udziału w rynku. Celu tego nie osiągnięto, pomimo zrealizowania planowa-

nych zamierzeń na większości kierunków strategicznych określonych w ww. do-

kumencie, takich jak optymalizacja i rozwój sieci sprzedaży, wprowadzenie no-

wych produktów. Jednocześnie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż część 

przyczyn, które uniemożliwiły realizacj ę Strategii Spółki, była niezależna od po-

dejmowanych przez Zarząd działań zmierzających do wprowadzenia nowych 

produktów oraz kanałów ich dystrybucji. Zrealizowanie tych zamierzeń uzależ-

nione było od uwzględnienia proponowanych przez Spółkę zmian legislacyjnych, 

których nie wprowadzono. Negatywna ocena NIK dotyczy również niedokony-

wania modyfikacji Strategii Spółki stosownie do zmieniających się warunków 

zewnętrznych, takich jak np. wzrost wartości rynku hazardu, oraz zwłoki 

w opracowaniu nowej strategii Totalizatora Sportowego na kolejne lata. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Totalizator Sportowy nie zrealizował głównego celu Strategii Spółki Totaliza-

tor Sportowy na lata 2007–20118, którym było odzyskanie w 2009 r. 50% udziału na 

rynku gier hazardowych w Polsce9. Spółka nie tylko nie umocniła swojej pozycji ryn-

kowej, ale jej udział w segmencie gier hazardowych zmalał z 28,4% w 2006 r. do 

16,5% w 2010 r.10 W głównym obszarze działalności TS, tj. w grach liczbowych, 

nastąpił spadek przychodów z 3 236 mln zł w 2008 r., do 2 441 mln zł w roku 2010. 

                                                 
6  W stosowanej przez NIK trzystopniowej skali ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
7  Dalej: Strategia Spółki. 
8  Przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TS Nr 137/IV/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. 
9  Strategia z 15 czerwca 2007 r. zakładała osiągnięcie 50% udziału w rynku gier hazardowych 

w ciągu 20 miesięcy, tj. do marca 2009 r. 
10  Dane Ministerstwa Finansów zawarte w rocznych informacjach o realizacji ustawy o grach hazar-

dowych (poprzednio ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych). 
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Natomiast zysk netto Spółki zmalał w tym okresie z 260,4 mln zł, do 159,3 mln zł 

[str. 11 – 14 Informacji].  

2. Decyzja dotycząca wzrostu ceny zakładów Dużego Lotka – głównego produk-

tu TS, nie była poprzedzona rzetelnymi analizami dotyczącymi wpływu zwiększenia 

ceny zakładu o 50% na poziom sprzedaży i przychodów z tej gry, przy równoczesnej 

zmianie nazwy z Dużego Lotka na Lotto. Jedną z istotniejszych przyczyn znaczącego 

spadku przychodów z Lotto odnotowanego w 2010 r., była podwyżka ceny zakładu, 

wraz z jednoczesną zmianą nazwy i logotypu, nie tylko Dużego Lotka, ale prawie 

wszystkich produktów, oraz zmianami regulaminowymi dotyczącymi podziału puli 

środków na nagrody [str. 17 – 20 Informacji]. 

3. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki, związane 

z wprowadzaniem na rynek nowych produktów, mających na celu uatrakcyjnienie 

oferty oraz wzrost sprzedaży. Ocena ta obejmuje również działania zmierzające do 

optymalizacji sieci sprzedaży oraz do stworzenia nowych kanałów dystrybucji ofero-

wanych produktów. Celowe były również starania Spółki ukierunkowane na wprowa-

dzenie zmian legislacyjnych mających wpływ na zwiększenie przychodów TS, a tym 

samym na zwiększenie wpływów do budżetu państwa, przede wszystkim z tytułu 

dopłat do gier losowych i podatków [str. 20 – 24 Informacji]. 

4. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na wzrost zarobków kadry kierowni-

czej TS, który w ocenie NIK nie był uzasadniony osiąganymi przez Spółkę wynikami 

finansowymi ani realizacją celów strategicznych. Jednocześnie zarobki te zwiększyły 

się nieproporcjonalnie w odniesieniu do wynagrodzeń ogółu pracowników. O ile 

prowadzone w kontrolowanym okresie projekty istotne dla funkcjonowania Spółki, 

mogły być podstawą do wzrostu zarobków kadry kierowniczej, to jednak zdaniem 

NIK, nie powinien on pozostawać w tak znacznej dysproporcji do wynagrodzeń ogółu 

pracowników [str. 15 – 16 Informacji]. 

5. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia sposób przeprowadzenia przez 

Zarząd TS działań w celu zapewnienia transmisji losowań gier liczbowych w telewizji 

o zasięgu ogólnokrajowym. Zakończenie współpracy z Telewizją Polsat SA bez pod-

jęcia negocjacji dotyczących kontynuacji emisji Studia Lotto w kolejnych latach było 

działaniem nierzetelnym i niecelowym. Przeniesienie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

transmisji losowań gier liczbowych z ogólnopolskiej stacji Polsat należącej do Tele-
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wizji Polsat SA na kanał TVP Info, należący do Telewizji Polskiej SA, skutkowało 

obniżeniem oglądalności losowań i w konsekwencji miało wpływ na spadek przycho-

dów ze sprzedaży. Ponadto w ocenie NIK działania Zarządu Spółki związane 

z wyborem nowego nadawcy telewizyjnego transmisji losowań gier TS, po zakończe-

niu obowiązującej do 31 grudnia 2011 r. umowy z TVP SA, podjęte zostały bez nale-

żytego wyprzedzenia [str. 24 – 26 Informacji]. 

6. NIK pozytywnie ocenia prowadzoną w Totalizatorze Sportowym politykę 

w zakresie zawierania umów sponsoringowych i udzielania darowizn oraz nie wnosi 

uwag do stosowania w TS procedur dotyczących wykonywania zakupów towarów 

i usług [str. 26 – 28 Informacji]. 

7. Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości związanych z prze-

strzeganiem procedur w przeprowadzonych w latach 2009 i 2011 postępowaniach 

kwalifikacyjnych na członków Zarządu Spółki [str. 28 Informacji]. 

8. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na możliwe zagrożenie realizacji pla-

nów inwestycyjnych Totalizatora Sportowego w Tory Wyścigów Konnych na Słu-

żewcu11, wynikające z przedłużającego się procesu uchwalania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Brak decyzji w tym zakresie powoduje koniecz-

ność ponoszenia kosztów utrzymania terenów oraz opóźnia rozpoczęcie planowanych 

inwestycji. TWKS Totalizator Sportowy dzierżawi na podstawie umowy zawartej 

z Polskim Klubem Wyścigów Konnych na okres 30 lat (2008-2038) [str. 16 Informa-

cji]. 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Wśród przyczyn nieosiągnięcia przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. główne-

go celu założonego w Strategii Spółki na lata 2007-2011 były nieprawidłowości oraz 

zaniechania dotyczące działań Spółki, lecz wpływ na niezrealizowanie tych zamie-

rzeń miały również niewątpliwie czynniki zewnętrzne, niezależne od Spółki. 

Działalność Totalizatora Sportowego, jako Spółki wykonującej monopol pań-

stwa w zakresie gier hazardowych, uzależniona jest nie tylko od działań podejmowa-

nych w samej Spółce, lecz również od uregulowań prawnych, kształtujących jej moż-

liwości działania na ściśle regulowanym rynku gier hazardowych. 

                                                 
11  Dalej: TWKS. 
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Dlatego też niezależnie od dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli nega-

tywnej oceny działań Spółki związanych z niedostosowywaniem Strategii Spółki do 

zmieniającego się otoczenia prawnego oraz rozwoju rynku gier hazardowych, NIK 

pozytywnie oceniła podejmowane przez Spółkę próby wprowadzenia nowych kana-

łów dystrybucji swoich produktów, czy też przyłączenia się do multijurysdykcyjnej 

wysokokumulacyjnej gry Eurojackpot razem z podmiotami zagranicznymi. Propozy-

cje te nie zostały jednak zaakceptowane przez regulatora rynku, tj. Ministra Finan-

sów12. 

Należy tutaj zwrócić również uwagę na brak współdziałania Ministra Skarbu 

Państwa, reprezentującego właściciela Spółki, z regulatorem rynku gier hazardowych 

– Ministrem Finansów. Bowiem propozycje rozwoju Spółki, przedstawiane w Sejmie 

wspólnie z przedstawicielem Ministerstwa Skarbu Państwa były rozbieżne 

z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz innych 

ustaw. 

W opinii NIK opracowywane w Spółce jej strategie długookresowe powinny 

być skorelowane z planami właściciela oraz regulatora rynku. 

W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o: 

1. Zintensyfikowanie prac nad uchwaleniem nowego planu strategiczne-

go dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. 

2. Rozważenie możliwości wprowadzenia systemu nagradzania 

i premiowania kadry kierowniczej uwzględniającego realizację zakła-

danych celów. 

3. Podjęcie działań zmierzających do nawiązania ściślejszej współpracy 

z władzami m.st. Warszawy w zakresie zagospodarowania i rozwoju 

terenów Torów Wyścigów Konnych na Służewcu. 

 

                                                 
12  Por. str. 22 Informacji.  
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarun-

kowań ekonomicznych i organizacyjnych 

Głównym aktem prawnym regulującym rynek gier hazardowych w Polsce jest 

ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych13, która obowiązuje od dnia 

1 stycznia 2010 r. Uprzednio obowiązywała ustawa z dnia 26 lipca 1992 r. o grach 

i zakładach wzajemnych14. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, lote-

rii pieniężnych i gry telebingo stanowi monopol państwa. Wykonywanie monopolu 

państwa należy do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w porozu-

mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych tworzy w tym celu 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o grach). Totalizator 

Sportowy Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa powstałą w wyniku 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospo-

darki państwa, wykonującą monopol państwa w zakresie gier liczbowych i loterii 

pieniężnych.  

Podstawowe zasady funkcjonowania TS określa ustawa z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych15, w części dotyczącej spółek kapitałowych – 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 11-21 oraz art. 151-300 ksh). Organami 

takiej spółki są: 

• zarząd, 

• rada nadzorcza, 

• zgromadzenie wspólników. 

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych organów spółki określa 

umowa spółki. Tekst jednolity umowy spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 

23 grudnia 2002 r. dostępny jest na stronie internetowej TS16. 

Umowa spółki TS określa m.in. minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji 

zawodowych członków zarządu (§ 17 pkt 3), który powoływany jest przez Radę Nad-

                                                 
13  Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm. Dalej: ustawa o grach. 
14  Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm. 
15  Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. Dalej: ksh. 
16  http://serwis.lotto.pl/files/183/4613c6ecdc971/umowa_spolki.pdf.  
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zorczą, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postę-

powania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach han-

dlowych17 (§ 18 pkt 1 i 2). Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się przy wybo-

rze członka zarządu wybieranego przez pracowników Spółki (§ 19 pkt 1 i 3). Posta-

nowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą 

zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce oraz wyrażenie zgody na 

zawarcie przez RN, w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce 

z osobą, która wygrała konkurs należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników 

(§ 42 pkt 1 ppkt 21 i 22). 

Zasady i wysokość wynagradzania członków zarządu ustala Zgromadzenie 

Wspólników, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-

gradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi18, przy czym wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Minister Skarbu Państwa 

(§ 22).  

Zgodnie z § 16 pkt 4 umowy spółki zawarcie przez Spółkę umowy, przedmio-

tem której są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych19 o wartości przewyższającej 

równowartość w złotych kwoty 50 000 EUR brutto, następuje w trybie i na zasadach 

określonych w Regulaminie udzielania zamówień w Totalizatorze Sportowym Sp. 

z o.o. o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 EUR uchwa-

lonym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. 

Od gier objętych monopolem państwa ustanowione zostały dopłaty (art. 80 

ust. 1 ustawy o grach), które przeznaczane są na zasilenie: 

• Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 77% wpływów z dopłat (art. 86 ustawy 

o grach), 

• Fundusz Promocji Kultury – 20% wpływów z dopłat (art. 87 ustawy o grach), 

• Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych – 3% wpływów z dopłat 

(art. 88 ustawy o grach). 

 

                                                 
17  Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm. 
18  Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm. 
19  Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Strategie biznesowe i sytuacja finansowa Spółki 

3.2.1.1. Strategia Spółki Totalizator Sportowy na lata 
2007–2011 

Totalizator Sportowy nie zrealizował głównego celu Strategii Spółki Totalizator 

Sportowy na lata 2007–201120, którym było odzyskanie w 2009 r. 50% udziału na 

rynku gier hazardowych w Polsce21. Spółka nie tylko nie umocniła swojej pozycji 

rynkowej, ale jej udział w segmencie gier hazardowych zmalał z 28,44% w 2006 r. do 

16,50% w 2010 r.22 W ocenie NIK do przyczyn niezrealizowania głównego założenia 

powyższej Strategii należy zaliczyć nieosiągnięcie zakładanych planów zwiększenia 

sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego, w tym poprzez nowe, postulowane 

przez Spółkę kanały sprzedaży, na wprowadzenie których nie wyraził zgody regulator 

rynku. Ponadto w okresie objętym kontrolą nastąpił prawie dwukrotny wzrost warto-

ści rynku hazardu, co przy malejących przychodach Spółki, również miało negatywny 

wpływ na wielkość jej udziału w tym rynku. NIK odnotowała również wzrost przy-

chodów Spółki w roku 2011.  

Prace nad nową Strategią na lata 2012–2016, na miesiąc przed końcem obowią-

zywania Strategii na lata 2007–2011, były jeszcze na etapie roboczym.  

W latach 2006–2008 systematycznie wzrastały przychody Spółki w jej głów-

nym obszarze działalności, tj. w grach liczbowych, z 2 251 mln zł w 2006 r. do 3 236 

mln zł w 2008 r. Następnie w latach 2009–2010 nastąpił spadek przychodów z tych 

gier do wysokości 2 441 mln zł w roku 2010, tj. do poziomu niewiele wyższego niż 

w 2006 r. Jednocześnie Totalizator Sportowy od roku 2006 uzyskiwał stały wzrost 

przychodów z loterii pieniężnych, z 57 mln zł w 2006 r. do 236 mln zł w 2010 r. 

Spadek przychodów TS w relacji do wyników z 2008 r. spowodowany był 

przede wszystkim osiągnięciem niższych przychodów z gry liczbowej Lotto23 – naj-

bardziej przychodowego produktu Totalizatora oraz z drugiej pod względem genero-

                                                 
20  Przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TS Nr 137/IV/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. 
21  Strategia z 15 czerwca 2007 r. zakładała osiągnięcie 50% udziału w rynku gier hazardowych 

w ciągu 20 miesięcy, tj. do marca 2009 r. 
22  Dane Ministerstwa Finansów zawarte w rocznych informacjach o realizacji ustawy o grach hazar-

dowych (poprzednio ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych). 
23  Do 8 października 2009 r. – Duży Lotek. 
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wania przychodów gry liczbowej TS – Multi Multi z Plusem24. Ostatecznie spadek 

przychodów Spółki z dwóch wspomnianych gier liczbowych został złagodzony czę-

ściowo udanym wprowadzeniem na rynek od 26 maja 2008 r. pierwszej gry monito-

rowej Keno, sukcesywnym wzrostem sprzedaży loterii pieniężnych oraz zakładów 

gry liczbowej Mini Lotto25. 

W wyniku spadku przychodów z gier liczbowych zmniejszeniu uległy wpłaty 

do budżetu państwa z tytułu podatku od gier, które w latach 2008–2010 wyniosły 

odpowiednio: 647,4 mln zł, 599,1 mln zł oraz 488,3 mln zł, co oznacza spadek wpły-

wów do budżetu z tego podatku w 2010 r. o 24,6% w odniesieniu do 2008 r. Zmniej-

szeniu uległy również wpływy do budżetu państwa z tytułu dopłat do stawek w grach 

stanowiących monopol państwa z 829,2 mln zł w 2008 r. do 615,0 mln zł w 2010 r., 

tj. o 25,8%. Zwiększeniu uległy jedynie wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku 

od gier z loterii pieniężnych z 30,0 mln zł w 2008 r. do 36,6 mln zł w 2010 r. 

(tj. o 22%) oraz z tytułu dopłat do loterii pieniężnych – z 20,0 mln zł do 21,7 mln zł 

w analogicznym okresie, tj. o 8,5%. 

Tym samym nie został zrealizowany cel nadrzędny Spółki na lata 2007–2011, 

tj. „Maksymalizacja wpływów do budżetu państwa”, określony w załączniku 1 do 

Strategii Spółki pt. Kierunki strategiczne Spółki Totalizator Sportowy na lata 2007–

2011. 

                                                 
24  Do 14 czerwca 2009 r. – Multi Lotek Plus. 
25  Do 8 października 2009 r. – Expres Lotek. 
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Wykres 1 - Przychody z głównych rodzajów gier hazardowych (w tys. zł) 
(źródło: dane Ministerstwa Finansów) 

3.2.1.2. Wyniki finansowe Spółki 

Wynik finansowy netto Spółki w 2010 r. wyniósł 159,3 mln zł, tj. o 26,1% 

mniej niż w 2009 r., w którym osiągnięto zysk netto w wysokości 249,1 mln zł. Na-

tomiast w 2009 r. zysk netto Spółki w odniesieniu do 2008 r., w którym wyniósł 

260,4 mln zł, zmniejszył się o 4,4%. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2010 r. 

był mniejszy w stosunku do roku 2008 o 38,2%. 

Przychody osiągnięte w 2009 r. i 2010 r. były niższe odpowiednio o 17,1% 

i 21,7% w stosunku do 2008 r., w którym spółka uzyskała przychody w wysokości 

3 449 mln zł. Porównując przychody za okres pierwszych 10 miesięcy danego roku, 

to w roku 2009 nastąpił spadek przychodów w stosunku do roku 2008 o 0,3%, 

a w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o 17,9%. Natomiast w okresie 10 miesięcy 

2011 r. nastąpił wzrost przychodów o 10,9% w stosunku do analogicznego okresu 

2010 r. 

W latach 2008–2011 (I połowa) przy spadkowej tendencji przychodów, 

w Spółce wystąpił wzrost kosztów ogólnego zarządu26. W 2010 r. były one wyższe 

o 19,5% w stosunku do 2008 r. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki osią-

gnięty w 2010 r., miał m.in. wzrost kosztów usług prawnych i doradczych w 2010 r. 

TS prowadził bowiem w 2010 r. duże projekty o strategicznym znaczeniu dla Spółki, 

                                                 
26  67 345 tys. zł w 2007 r., 77 431 tys. zł w 2008 r., 89 344 tys. zł w 2009 r., 92 534 tys. zł w 2010 r. 

46 367 tys. zł w I poł. 2011 r. 
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powodujące konieczność zatrudnienia zewnętrznych doradców oraz kancelarii praw-

nych. Do procesów tych należały: proces przetargowy w celu wyboru operatora sys-

temu on-line dla gier, prowadzony w Spółce raz na dziesięć lat, czy też przeprowa-

dzenie due diligence, wyceny oraz negocjacji dotyczących zakupu udziałów w spółce 

Casinos Poland Sp. z o.o. 

 

Wykres 2 - Przychody i wynik finansowy Spółki w latach 2008-2010 (w tys. zł) 
(źródło: ustalenia kontroli) 

3.2.1.3. Strategia Spółki na lata 2012-2016 

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia fakt, iż Spółka do końca listopada 

2011 r. nie miała jeszcze opracowanej nowej strategii długoterminowej, pomimo roz-

poczęcia prac nad Strategią na lata 2012–2016 w 2010 r.  

NIK zwraca uwagę, iż prace nad Strategią Spółki na lata 2012–2016, na miesiąc 

przed końcem obowiązywania Strategii Spółki na lata 2007–2011, w dalszym ciągu 

znajdowały się na roboczym etapie, a założenia i kierunki tej Strategii nie zostały 

jeszcze nawet przedstawione Radzie Nadzorczej. Na koniec listopada 2011 r. Spółka 

była dopiero w fazie wyboru doradcy zewnętrznego na świadczenie usług związanych 

z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie tworzenia strategii TS. 

W opinii NIK, w celu urealnienia planów rozwoju Spółki, nowa Strategia po-

winna być skonsultowana zarówno z Ministerstwem Skarbu Państwa – reprezentują-

cym właściciela Spółki, jak i z Ministerstwem Finansów jako regulatorem rynku gier 

hazardowych w Polsce. Takie współdziałanie pozwoliłoby na uniknięcie sytuacji, gdy 
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Spółka wraz z przedstawicielem właściciela, przedstawia plany rozwojowe sprzeczne 

z planowanymi działaniami regulatora rynku gier hazardowych27. 

3.2.1.4. Zarobki kadry kierowniczej 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na wzrost zarobków kadry kierowniczej 

TS, który w ocenie NIK nie był uzasadniony osiąganymi przez Spółkę wynikami fi-

nansowymi ani realizacją celów strategicznych. Jednocześnie zarobki te zwiększyły 

się nieproporcjonalnie w odniesieniu do wynagrodzeń ogółu pracowników. 

Wynagrodzenia kadry kierowniczej28 w roku 2010 w stosunku do roku 2009 

wzrosły średnio o 7,6%. Przy czym wynagrodzenia Kierowników Regionów Sprzeda-

ży wzrosły, o 9,6%, Dyrektorów o 20,8%, a Wicedyrektorów o 8,7%. Jedynie 

w grupie kierowników zespołów nastąpił spadek wynagrodzeń o 10,55%. 

W analogicznym okresie średnie miesięczne wynagrodzenie w TS wyliczone dla ogó-

łu pracowników wzrosło o 1,1%. Zysk netto Spółki w 2010 r. był o ponad 25% niższy 

niż w 2009 r., w którym także odnotowano spadek zysku. 

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła wyjaśnienia Zarządu, dotyczące powodów 

wzrostu wynagrodzeń, takich jak konieczność dostosowania wynagrodzeń do stawek 

rynkowych, prowadzenie projektów ważnych dla Spółki jak np. wybór operatora sys-

temu on-line, czy też zmiana systemu naliczania nagród w podziale na siły prosprze-

dażowe i siły pozasprzedażowe. Jednak w ocenie NIK wzrost zarobków kadry kie-

rowniczej powinien być adekwatny do osiąganych wyników finansowych przez Spół-

kę29, a ewentualny przyrost wynagrodzeń kierownictwa, w sytuacji gdy wyniki te 

ulegają pogorszeniu, nie powinien pozostawać w aż tak znacznej dysproporcji do 

wzrostu wynagrodzeń ogółu pracowników. Ponadto NIK zwraca uwagę, iż działania 

Spółki związane z wyborem operatora systemu on-line, wspierane były przez ze-

wnętrzne firmy doradcze, co było jedną z przyczyn wzrostu kosztów usług dorad-

czych w roku 2010. 

                                                 
27  Por. str. 22 i nast. Informacji. 
28  W grupach: kierownicy regionów sprzedaży, dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy komórek 

samodzielnych, kierownicy zespołów. 
29  Vide pkt 3.2.1.2 na str. 13 Informacji. 
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3.2.1.5. Tory Wyścigów Konnych na Służewcu 

Totalizator Sportowy dzierżawi na podstawie umowy zawartej z Polskim Klu-

bem Wyścigów Konnych na okres 30 lat (2008-2038) Tory Wyścigów Konnych na 

Służewcu. W opinii Najwyższej Izby Kontroli, przedłużający się proces uchwalania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może w dalszej perspektywie 

stanowić zagrożenie dla realizacji planów inwestycyjnych w TWKS. 

NIK w ramach tej kontroli nie dokonywał oceny organizacji i prowadzenia biz-

nesu wyścigowego na terenie TWKS, z uwagi na stosunkowo krótki okres zaangażo-

wania się Totalizatora Sportowego w projekt zagospodarowania terenu Toru Wyści-

gów Konnych na Służewcu. Jednakże NIK zwraca uwagę na występujące na obec-

nym etapie zagrożenia realizacji planów rozwoju Wyścigów Konnych na Służewcu, 

m.in. w związku z przedłużającym się procesem przygotowania planu zagospodaro-

wania przestrzennego, ponoszone są bowiem koszty utrzymania obiektu, 

a rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od przyjęcia tego dokumentu. Plany te ma-

jące m.in. na celu zwiększenie atrakcyjności tych terenów, zostały określone 

w opracowanej w 2008 r. przez firmę doradczą Strategii rozwoju Wyścigów Konnych 

na Służewcu30 oraz w Szczegółowej koncepcji zagospodarowania Wyścigów Konnych 

na Służewcu z czerwca 2009 r. opracowanej przez tą samą firmę doradczą we współ-

pracy z inną spółką. NIK pozytywnie ocenia fakt, że pierwszy z wymienionych do-

kumentów, został zaktualizowany w I połowie 2011 r., w związku ze zmianą warun-

ków zewnętrznych, niezbędnych do realizacji Strategii TWKS. 

Do przyczyn tej aktualizacji należało m.in. wykluczenie przez nową ustawę 

o grach hazardowych możliwości rozwoju salonów z automatami o niskich wygra-

nych31, ustalenie rzeczywistego stanu obiektów, po rozpoczęciu działania TS na tere-

nie TWKS, który okazał się gorszy niż wynikało to z operatu szacunkowego, brak 

aktywnego zainteresowania ze strony władz m.st. Warszawy planami i prowadzonymi 

pracami na Służewcu, pomimo wstępnych deklaracji o chęci oraz możliwości współ-

pracy, uchylenie przez Konserwatora Zabytków pozwolenia na możliwość umiesz-

czania reklam na obiektach TWKS, brak możliwości realizacji koncepcji zagospoda-

rowania terenu TWKS z powodu przeciągającego się procesu uchwalania miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego. 

                                                 
30  Dalej: Strategia TWKS. 
31  Ulokowanie automatów przyniosłoby wg założeń firmy doradczej rocznie 100 mln zł przychodów. 
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3.2.2. Produkty Totalizatora Sportowego 

3.2.2.1. Lotto, Mini Lotto, loterie pieniężne 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli decyzja dotycząca wzrostu ceny zakładów 

Dużego Lotka – głównego produktu TS, nie była poprzedzona rzetelnymi analizami 

dotyczącymi wpływu zwiększenia ceny zakładu o 50% na poziom sprzedaży 

i przychodów z tej gry, przy równoczesnej zmianie nazwy z Dużego Lotka na Lotto. 

Jednocześnie NIK nie podziela prezentowanej publicznie przez Zarząd Spółki opinii 

w sprawie powodów32 spadku przychodów, do których TS zalicza m.in. negatywny 

wpływ tzw. afery hazardowej oraz ograniczenie wydatków ludności na hazard 

w związku z kryzysem ekonomicznym. 

W opinii NIK podwyżka ceny zakładu Lotto była jedną z istotniejszych przy-

czyn znaczącego spadku przychodów z tej gry odnotowanego w 2010 r., dodatkowo 

pogłębionego jednoczesną zmianą nazwy i logotypu, nie tylko Dużego Lotka, ale 

prawie wszystkich produktów, oraz zmianami regulaminowymi dotyczącymi podziału 

puli środków na nagrody. Opinię tę potwierdza stwierdzenie Zarządu, zamieszczone 

w sprawozdaniu z działalności za rok 2010, że wspomniane wyżej zmiany przez wielu 

klientów zostały odebrane negatywnie i spowodowały ograniczenie sprzedaży produk-

tów Spółki33. Wnioski takie wypływają także z badań przeprowadzonych na zlecenie 

TS przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, np. z badań opinii publicznej wykona-

nych w grudniu 2009 r. w zakresie percepcji zmian w grach TS i w styczniu 2010 r. 

w przedmiocie rynku gier liczbowych i loterii pieniężnych w Polsce w 2010 r. oraz 

z analizy z dnia 16 listopada 2010 r. wykonanej przez jeden z domów mediowych. 

Również w złożonych wyjaśnieniach Zarząd TS wskazuje, że spadek przy-

chodów z Lotto był skutkiem zmian wprowadzonych w regulaminie tej gry 

w październiku 2009 roku, w tym wzrostu ceny. Zmiany te – zgodnie z treścią tych 

wyjaśnień – spowodowały tzw. „migracje graczy”: część grających zaczęła grać 

w tańsze gry, stąd spadkowi zawieranych zakładów w grze Lotto towarzyszył wzrost 

sprzedanych zakładów w Mini Lotto. Wynika to z różnicy ceny między 3 zł w Lotto 

                                                 
32  m.in. na posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu Państwa w dniu 24 lutego 2011 r. 

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/8F69DB7D10282B7EC1257849004E897B?OpenDocument . 
33  Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w roku 

2010 z 31 marca 2011 r. 
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i 1,25 zł w Mini Lotto. Jednocześnie inne gry stały się bardziej atrakcyjne cenowo 

względem Lotto, stąd dodatkowo spadek dotyczy w największym stopniu gry Lotto.  

Nie sprawdziły się zatem założenia Spółki, wsparte badaniami niezależnego 

instytutu badawczego, z których wynikało, że w ciągu 12 miesięcy po zmianie stawki 

Dużego Lotka (wraz ze zmianą nazwy gry) wystąpi – dla wariantu realnego – wzrost 

przychodów o 565,9 mln zł. Według scenariusza opracowanego przez wspomniany 

dom badawczy wyższa cena zakładu miała zmniejszyć popyt w przypadku losowań 

bez kumulacji oraz z kumulacją I stopnia i w efekcie, poprzez typowanie mniejszej 

liczby kombinacji, zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich kumulacji. 

Zgodnie z wynikiem badania gracze zawieraliby wówczas większą liczbę zakładów, 

co przełożyłoby się na zwiększenie przychodów w tych okresach. Po przeprowadze-

niu zmian w regulaminie gry Dużego Lotka w okresie 12 miesięcy od zmiany stawki 

oraz nazwy gry na Lotto (czyli do października 2010 r.), nie tylko nie nastąpił jaki-

kolwiek wzrost przychodów, ale wręcz pogłębił się spadek przychodów z tej gry. Za-

kładane zwiększenie przychodów nie wystąpiło też w okresie kolejnych 12 miesięcy, 

czyli od listopada 2010 r. do października 2011 r.34 Według wyjaśnień Spółki Po 

zmianie ceny, w latach 2009–2010, niekorzystny i nieuzasadniony statystycznie roz-

kład kumulacji spowodował niższe niż zakładano przychody z gry Lotto. Długi okres 

braku wysokich kumulacji spowodował pogłębienie spadku przychodów, a zakładana 

stabilizacja trwała dłużej niż w przypadku zmian z lat poprzednich. W ocenie NIK 

działaniem niecelowym było zamierzone dążenie TS do uzależnienia wzrostu przy-

chodów od zdarzeń losowych, czyli od występowania wysokich kumulacji, które 

w założeniach miały rekompensować ograniczenie liczby zawieranych zakładów, po 

podniesieniu ceny pojedynczego zakładu. 

Decyzja o tak dużej zmianie ceny zakładu w Lotto została podjęta praktycznie 

na podstawie jedynego badania ilościowego wykonanego w dniach od 20 maja do 

5 czerwca 2009 r. Celem badania był m.in. wybór optymalnego wzrostu ceny: do 

2,5 zł lub do 3 zł. NIK przyjmując stwierdzenie Zarządu Spółki zawarte w sprawoz-

daniu z działalności za 2010 r. dotyczące powodów spadku sprzedaży, który rozpo-

czął się jeszcze w 2009 r. wraz z kryzysem ekonomicznym, wskazuje, że mógł on być 

jednym z powodów, jednak największy wpływ na zmniejszenie przychodów z Lotto 

                                                 
34  Przychody z Lotto wyniosły za okres: 11.2008 r.-10.2009 r. – 1 954,52 mln zł, 11.2009 r.-

10.2010 r. – 1 452,81 mln zł; za okres 11.2010 r.-10.2011 r. – 1 611 57 mln zł. 
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miało podniesienie ceny zakładów. Przychody z tej gry w pierwszych dziesięciu mie-

siącach 2009 r. zmalały w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. o 6,7%, co 

mogło być zgodnie z tezą Zarządu TS, spowodowane ograniczeniem wydatków lud-

ności na hazard w wyniku kryzysu ekonomicznego. Natomiast po podniesieniu ceny 

zakładu o 50% w październiku 2009 r., przychody z tej gry za listopad i grudzień 

2009 r. zmalały aż o 35,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r., przez co 

łączny przychód z Lotto zmniejszył się w 2009 r. w stosunku do 2008 r. o 13,2%. 

Efektu tego, w ocenie NIK nie można już jednak uzasadnić kryzysem ekonomicznym. 

W opinii NIK, przy podejmowaniu decyzji o wzroście ceny zakładu w Lotto 

w 2009 r., należało uwzględnić ryzyko, że osoby grające przeniosą swoje preferencje 

na inne tańsze rodzaje gier, a znaczne podniesienie cen może spotęgować ten efekt, 

w szczególności ze względu na powoływany w wyjaśnieniach Zarządu kryzys (ubo-

żenie społeczeństwa, rosnąca stopa bezrobocia). 

Jednocześnie NIK nie podziela zdania, że tzw. afera hazardowa przyczyniła 

się w znaczący sposób do spadku przychodów z Lotto, pomimo że jej publiczne 

ujawnienie zbiegło się z wyżej opisanymi zmianami jakie nastąpiły w odniesieniu do 

gry Duży Lotek (Lotto) w dniu 9 października 2009 r. Opinia NIK znajduje potwier-

dzenie w wynikach badań opinii publicznej na temat postrzegania hazardu w związku 

z tzw. aferą hazardową, które w dniach 17–18 grudnia 2009 r. przeprowadzono na 

zlecenie Totalizatora Sportowego.  

Jednocześnie NIK zwraca uwagę na fakt, że gdyby rzeczywiście afera hazar-

dowa miała wywrzeć negatywny wpływ na osiąganie przychodów przez Spółkę, spa-

dek dotyczyłby wszystkich produktów TS, a nie tylko najdroższych – Lotto (3 zł) 

i Multi Multi z Plusem (2,5 zł). W odniesieniu do Mini Lotto (1,25 zł), czy też loterii 

pieniężnych w 2010 r. odnotowano wręcz wzrost sprzedaży. 

Zarząd TS w lutym 2010 r. powołał Zespół Projektowy złożony 

z pracowników Spółki, do którego zadań należało uruchomienie działań mających na 

celu przeprowadzenie analiz rynku i otoczenia i wskazanie przyczyn gwałtownego 

załamania się sprzedaży. Po przeprowadzeniu analiz Zespół ten zidentyfikował szereg 

przyczyn, które spowodowały załamanie się sprzedaży i były wynikiem błędnych 

decyzji biznesowych w tym zakresie. 
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NIK nie podziela również stanowiska Zarządu TS, iż jedną z głównych przy-

czyn spadku przychodów Spółki, było ograniczenie wydatków ludności na gry hazar-

dowe w związku z kryzysem gospodarczym, gdyż wartość tego rynku w latach 2009 

i 2010, w stosunku do roku 2008 wynosiła odpowiednio: 118,4% i 94%, natomiast 

przychody TS z gier liczbowych w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 

92,54% i 75,44%. Zwiększyły się natomiast przychody Totalizatora Sportowego 

z loterii pieniężnych, których sprzedaż w latach 2009 i 2010 wynosiła odpowiednio 

119,65% oraz 118,09%, w stosunku do roku 2008. 

3.2.2.2. Keno 

Gra liczbowa Keno została wprowadzona na rynek35 w ramach realizacji Stra-

tegii Spółki na lata 2007–2011. Osiągnięte w poszczególnych latach przychody z Ke-

no były zbliżone do planowanych wielkości. Przychody te stanowiły w latach 2009 

i 2010 odpowiednio 3,23% i 3,37% udziału w przychodach Spółki ogółem. 

3.2.2.3. Kaskada 

W odniesieniu do loterii Kaskada założenia biznesplanu zostały mocno niedo-

szacowane, gdyż uzyskane przychody ze sprzedaży tego produktu były znacznie wyż-

sze i za okres od rozpoczęcia sprzedaży36 do 31 października 2011 r. wyniosły 82,9 

mln zł. 

3.2.2.4. Twój Szczęśliwy Numerek 

Również w przypadku wprowadzenia na rynek nowej gry liczbowej Joker, bę-

dącej odmianą gry Twój Szczęśliwy Numerek, założenia biznesowe nie zostały zrea-

lizowane. Przychody osiągnięte z tej gry w okresie od 8 kwietnia 2010 r. do 30 marca 

2011 r. (niecałe 12 m-cy) wyniosły 33,4 mln zł (a w okresie 16 m-cy, tj. do 30 lipca 

2011 r. – 41,7 mln zł). NIK uwzględnia wyjaśnienia Zarządu TS, dotyczące dalszego 

utrzymywania tej gry w portfolio, pomimo nieosiągnięcia przez nią zakładanych 

przychodów, gdyż przynosi ona Spółce stały przychód, jest produktem bezpiecznym 

z finansowego punktu widzenia, z ustaloną regulaminowo wypłacalnością i jest pro-

duktem rentownym37. 

                                                 
35  W sprzedaży od 26 maja 2008 r. 
36  W sprzedaży od 8 maja 2011 r. 
37  Wyjaśnienia Zarządu z dnia 30 listopada 2011 r. 
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3.2.2.5. Los Milionos 

Według założeń biznesowych opracowanych dla loterii Los Milionos38, miała 

ona przynieść Spółce znaczne zyski. Faktycznie w latach 2008–2010 TS sprzedał 

łącznie 2 508 098 losów i uzyskał przychód w wysokości 30,8 mln zł39. W 2011 r. 

jedyna edycja loterii Los Milionos zaplanowana była na grudzień 201140. Zaplanowa-

no dla niej przychody w wysokości 4,5 mln zł (sprzedaż 500 tys. losów po cenie 10 zł 

za los; stawka 9,09 zł). 

Z raportu z badania percepcji zmian w grach TS z grudnia 2009 r. przeprowa-

dzonego przez ośrodek badawczy wynika, że w odniesieniu do loterii Los Milionos 

popełnione zostały liczne błędne założenia biznesowe oraz w trakcie jej wprowadza-

nia na rynek. 

3.2.3. Propozycje zmian legislacyjnych i działania pro-

sprzedażowe 

3.2.3.1. Propozycje zmian legislacyjnych 

Celowe były starania Spółki ukierunkowane na wprowadzenie zmian legisla-

cyjnych mających wpływ na zwiększenie przychodów TS, a tym samym na zwięk-

szenie wpływów do budżetu państwa, przede wszystkim z tytułu dopłat do gier loso-

wych i podatków. 

Totalizator Sportowy od 2008 r. podejmował wiele inicjatyw legislacyjnych, 

w tym w ramach realizacji Strategii Spółki, mających umożliwi ć jej zwiększenie 

przychodów oraz udziału w rynku gier hazardowych, poprzez wprowadzanie nowych 

produktów. Totalizator Sportowy na różnych etapach prac legislacyjnych nad zmianą 

przepisów regulujących obszar jego działalności zgłaszał do Ministerstwa Finansów, 

bezpośrednio lub poprzez Ministra Skarbu Państwa – reprezentującego właściciela, 

szereg uwag dotyczących oczekiwanych zmian w prawie, niezbędnych do stabilnej 

realizacji przez TS monopolu państwa41 w zakresie gier liczbowych, loterii pienięż-

                                                 
38  W sprzedaży od 24 listopada 2008 r. 
39  W dwóch pierwszych edycjach cena losu wynosiła 20 zł (stawka 18,18 zł). W kolejnych edycjach 

w roku 2009 i 2010 obniżono cenę losu do 10 zł (stawka 9,09 zł).  
40  Tj. już po zakończeniu czynności kontrolnych w Spółce. 
41  Tj. do projektu ustawy o zmianie ustawy z 5. sierpnia 2008 r. o grach i zakładach wzajemnych 

z 1992 r., później do projektu ustawy z dnia 6 listopada 2009 r. ustawy o grach hazardowych 
(uchwalonej w dniu 19 listopada 2009 r.), następnie w toku prac nad projektem ustawy zmieniają-
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nych oraz gry telebingo. W związku z brakiem zgody regulatora rynku gier hazardo-

wych na postulowane przez Spółkę zmiany legislacyjne, Totalizator Sportowy nie 

mógł zrealizować Strategii rozwoju w zakresie wprowadzenia na rynek wideoloterii. 

NIK zwraca przy tym uwagę, iż prezentowane przez TS plany rozwoju czy też 

zwiększenia sprzedaży, rozbieżne były z aktualnymi pracami rządowymi, które nie 

przewidywały wprowadzenia rozwiązań ustawowych umożliwiających ich realizację. 

Do istotniejszych, wciąż aktualnych, bezskutecznie postulowanych od kilku lat przez 

TS zmian w obowiązującym stanie prawnym, należy uznanie sieci Internet42 oraz 

innych nowych mediów43 za kanały dystrybucji produktów Totalizatora Sportowego, 

a także zniesienie obowiązku legitymowania się prawem własności i przeprowadzania 

badań przedrejestracyjnych i rejestracji w urzędach celnych urządzeń generujących 

wyniki w związku z planowaną sprzedażą druków losów loterii pieniężnych za pomo-

cą np. terminali pieniężnych. W tym kontekście, w ocenie NIK uzasadnione było za-

prezentowanie przez TS na posiedzeniu Sejmowej Komisji Skarbu w dniu 24 lutego 

2011 r. wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu – Adamem Leszkiewi-

czem, planów zwiększenia przychodów Spółki w oparciu o nowe kanały dystrybucji, 

w czasie gdy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica przedsta-

wiał rządowy projekt zmiany ustawy o grach hazardowych, nie przewidujący rozwią-

zań niezbędnych dla ich realizacji. Podjęcie przez TS działań zmierzających do zwró-

cenia uwagi Komisji Skarbu Państwa nie tylko na negatywne stanowisko Ministra 

Finansów odnośnie propozycji Spółki w zakresie zmian legislacyjnych, ale również 

na brak podjęcia prób konstruktywnej współpracy pomiędzy Spółką a przedstawicie-

lem właściciela, tj. Skarbu Państwa, oraz regulatora rynku – Ministra Finansów w 

zakresie postulowanych zmian legislacyjnych, było działaniem celowym. Jednocze-

śnie NIK zwraca uwagę, iż wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji produktów 

TS, powinno odbyć się w sposób zapewniający pełne zabezpieczenie przed dostępem 

do hazardu osób nieuprawnionych, w szczególności nieletnich. 

Spółka od marca 2011 r. do zakończenia kontroli bezowocnie starała się 

o wprowadzenie zmian w ustawie o grach hazardowych, które umożliwiłyby jej 

współorganizowanie multijurysdykcyjnej wysokokumulacyjnej gry Eurojackpot ra-

                                                                                                                                            

cej ww. ustawę o grach hazardowych, a także już po uchwaleniu wspomnianych zmian do aktualnie 
obowiązującej ustawy. 

42  Na analogicznych zasadach jakie przewidziano dla zakładów wzajemnych. 
43  Np. SMS. 
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zem z podmiotami zagranicznymi. W założeniach biznesowych projektu Eurojackpot, 

Spółka prognozowała, że w latach 2012–2016 przychody ze sprzedaży mogłyby osią-

gnąć wynik 2,6 mld zł, co przełożyłoby się na dodatkowe wpływy do budżetu pań-

stwa z tytułu podatku od gier w wysokości ok. 535 mln zł oraz dopłat do funduszy 

celowych – 665 mln zł. 

 Według wyjaśnień Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Ka-

picy zgłaszane m.in. w 2009 r. uwagi Totalizatora Sportowego do projektu noweliza-

cji ustawy o grach hazardowych, nie były uwzględnione w toku prac, gdyż nie zostały 

zgłoszone przez Ministra Skarbu Państwa. Natomiast propozycje dotyczące wprowa-

dzenia sprzedaży produktów TS przez Internet oraz pozostałe zmiany, przedstawione 

zostały przez Spółkę w roku 2011, tj. już w okresie, w którym trwały w Sejmie prace 

nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem nowelizacji ustawy o grach hazar-

dowych. Ponadto kierowane do Ministra Finansów przez Zarząd TS pisma wnioskują-

ce o wprowadzenie zmian, przekazywane były z pominięciem procedur przewidzia-

nych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa44. 

Pomimo, iż wprowadzanie zmian w prawie zależy w znacznej mierze od ini-

cjatywy legislacyjnej organów państwa, w tym Ministra Skarbu Państwa reprezentu-

jącego właściciela Spółki oraz od Ministra Finansów jako organu regulującego 

i nadzorującego rynek hazardu w Polsce, to podejmowanie przez Spółkę inicjatywy 

w tym zakresie było uzasadnione. 

3.2.3.2. Działania prosprzedażowe 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia przeprowadzone przez Spółkę 

działania prosprzedażowe związane z optymalizacją sieci sprzedaży, w tym poszuki-

wanie nowych form sprzedaży, na bazie obowiązującej ustawy o grach hazardowych. 

Wdrożona została sprzedaż produktów przez terminale kasowe w niektórych hiper-

marketach, przeprowadzona została pilotażowa sprzedaż loterii przez terminale sa-

moobsługowe. Ponadto podjęte zostały działania, mające na celu zaoferowanie moż-

liwości gry poprzez SMS.  

                                                 
44  Dz.U. Nr 169, poz. 1414 ze zm. 
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NIK nie zgłasza zastrzeżeń do podejmowanych od 2009 r. przez TS wspólnie 

ze spółką Lottomerkury działań w celu nabycia udziałów w spółce Casinos Poland 

Sp. z o.o., należących do PLL „LOT” SA i PP „Porty Lotnicze”. W tym zakresie Za-

rząd, w sprawozdaniu z działalności za 2010 r., stwierdził, że jedyną możliwą ścieżką 

rozwoju dla TS jest poszerzenie udziału w rynku poprzez akwizycję kasyn. 

Do zakończenia kontroli TS był w trakcie pozyskiwania formalnych akceptacji 

od organów Spółki na przedmiotową transakcję zakupu udziałów w Casinos Poland 

Sp. z o.o. 

3.2.4. Wybór nadawców telewizyjnych Studia Lotto 

3.2.4.1. Zakończenie współpracy z TV POLSAT 

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia podejmowane przez Zarząd TS 

działania w celu zapewnienia transmisji losowań gier liczbowych w telewizji o zasię-

gu ogólnokrajowym. W ocenie NIK zerwanie współpracy z Telewizją Polsat bez pod-

jęcia negocjacji dotyczących kontynuacji emisji Studia Lotto w kolejnych latach, było 

działaniem nierzetelnym i niecelowym.  

Przeniesienie z dniem 1 stycznia 2010 r. transmisji losowań gier liczbowych 

z ogólnopolskiej stacji Polsat należącej do Telewizji Polsat SA na kanał TVP Info, 

należący do Telewizji Polskiej SA, skutkowało obniżeniem oglądalności losowań 

i w konsekwencji miało wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży. W wyniku tego 

przeniesienia nastąpił prawie ośmiokrotny spadek oglądalności losowań45, co jak wy-

nika z jedynego sporządzonego opracowania, dotyczącego wpływu przeniesienia Stu-

dia Lotto do TVP Info miało negatywny wpływ na całkowitą sprzedaż46. NIK zwraca 

uwagę, że o wadze emisji transmisji losowań w telewizji świadczą wyniki wykonane-

go w styczniu 2010 r.47 badania opinii publicznej pn. Rynek gier liczbowych i loterii 

pieniężnych w Polsce w 2010 r. 

NIK nie podważa wniosków formułowanych w opracowaniach dotyczących 

współpracy TS z Telewizją Polsat, wskazujących że ustalony w umowie poziom wy-

                                                 
45  Średnia oglądalność Studia Lotto w TV Polsat w latach 1999-2009 wynosiła 6,2%, natomiast po 

przeniesieniu losowań do Studia Lotto w TVP Info oglądalność w latach 2010-2011 wynosiła 
0,8%. 

46  Model ekonometryczny dla Totalizatora Sportowego z dnia 16 listopada 2010 r. 
47  Tj. w pierwszym miesiącu po rozwiązaniu umowy z TV Polsat. 
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datków na reklamę w tej stacji był za wysoki w stosunku do rzeczywistych potrzeb 

TS, stanowiących podstawę podjęcia przez Zarząd TS decyzji o zakończeniu współ-

pracy z Telewizją Polsat. Jednakże w ocenie NIK, decyzja ta ostatecznie doprowadzi-

ła do spadku oglądalności Studia Lotto. W trakcie przeprowadzonego w III kw. 

2008 r. przetargu ograniczonego48 na zapewnienie bezpośredniej transmisji losowań 

gier Totalizatora Sportowego oferty złożyło jedynie 2 oferentów, tj. TVP SA i TVN 

SA. Przy czym zaoferowana przez TVN SA cena oferty brutto przekraczała [...]49 

Totalizatora Sportowego. Natomiast wybrana przez TS oferta TVP SA na emisję lo-

sowań w TVP Info, pomimo że była tańsza od oferty TVN SA [...]50, to nie zapewnia-

ła warunków porównywalnych z Telewizją Polsat.  

W ocenie NIK zarówno ugruntowana wśród grających pozycja Telewizji Pol-

sat, jako źródła wiedzy o wynikach losowań, jak również ukształtowanie się rynku 

nadawców telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym, przemawiały za podjęciem prób 

negocjacji umowy z TV Polsat, obejmujących warunki dłuższej współpracy 

z jednoczesnym dostosowaniem postanowień umowy do aktualnych warunków ryn-

kowych. W ramach obowiązującej od 31 grudnia 1999 r. umowy zawartej przez TS 

z Telewizją Polsat i Pai Media, emisje losowań wszystkich gier liczbowych odbywały 

się w tzw. prime time, w stałej porze nadawania (w danym sezonie) z uwagi na to, że 

Telewizja Polsat ma prawo do tzw. rozczepiania programu, czyli jego przerywania 

w trakcie emisji audycji, np. filmu.  

3.2.4.2. Wybór nadawcy Studia Lotto w 2011 r. 

NIK krytycznie ocenia działania Zarządu TS związane z wyborem w 2011 r. 

nadawcy telewizyjnego transmisji losowań gier TS, które podjęte zostały bez należy-

tego wyprzedzenia. 

W związku z upływającym z dniem 31 grudnia 2011 r. terminem obowiązy-

wania umowy z TVP SA na transmisję losowań, 6 października 2011 r. do trzech sta-

                                                 
48  Zaproszenia do wzięcia udziału w ograniczonym postępowaniu przetargowym na zapewnienie 

bezpośredniej transmisji telewizyjnej Studia Lotto wysłano do trzech stacji o zasięgu ogólnopol-
skim. 

49  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
Nr 112, poz. 1198 ze zm. Dalej: uodip) w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm. (dalej: 
uoznk).  

50  Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na 
podstawie art. 5 ust. 2 uodip w związku z art. 11 ust. 4 uoznk.  
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cji telewizyjnych zostały wysłane zaproszenia do wzięcia udziału w ograniczonym 

postępowaniu przetargowym na zapewnienie bezpośredniej transmisji telewizyjnej 

programu Studio Lotto.  

W ocenie NIK dopuszczenie przez Zarząd Spółki do sytuacji, w której Totali-

zator Sportowy na dwa miesiące przed końcem terminu obowiązywania umowy 

z TVP SA, nie miał zagwarantowanej transmisji na kolejny okres, było działaniem 

nierzetelnym.  

NIK nie podziela wyjaśnień Zarządu Spółki, że późne rozpoczęcie czynności 

w celu zagwarantowania transmisji Studia Lotto, czyli elementu kluczowego dla poli-

tyki biznesowej TS, związane było z koniecznością zdefiniowania oczekiwań TS wo-

bec warunków obecności programu na antenie nadawcy, ponieważ dalsza obecność 

na antenie telewizyjnej Studia Lotto, nawet w sytuacji zmieniających się warunków 

na rynku mediowym mogła wymagać jedynie doprecyzowania niektórych elementów 

oferty. Nie można również podzielić poglądu51, że istotnym elementem, z punktu wi-

dzenia konkurencyjności postępowania przetargowego w tym okresie, były wątpliwo-

ści co do zachowania decyzyjności w stacjach telewizyjnych (zmieniały się władze 

TVP, a TVN został wystawiony na sprzedaż). W ocenie NIK zmiany kierownictwa 

w stacjach telewizyjnych nie mają bezpośredniego wpływu na bieżącą tzw. ramówkę, 

która ustalana jest zawsze z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zmiany własnościo-

we czy też na stanowiskach kierowniczych, mogły mieć co najwyżej wpływ na  osta-

teczne stanowisko negocjacyjne danej stacji telewizyjnej. 

3.2.5. Inne ustalenia 

3.2.5.1. Sponsoring i darowizny 

NIK pozytywnie ocenia prowadzoną w Totalizatorze Sportowym politykę 

w zakresie zawierania umów sponsoringowych i udzielania darowizn.  

W TS obowiązywały Zasady działalności sponsoringowej52, w których sfor-

mułowano procedury w zakresie oceny wpływających wniosków sponsoringowych, 

przyznawania środków oraz weryfikacji rzetelności wykorzystania środków przez 

beneficjentów. Działalność sponsoringowa w TS prowadzona była w oparciu o plan 

                                                 
51  Wyrażonego w ww. wyjaśnieniach. 
52  Zasady działalności sponsoringowej w Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z dnia 1 maja 2009 r. 
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prowadzenia działalności sponsoringowej, zawierający założenia, cele, projektowany 

budżet oraz przewidywaną ocenę efektywności sponsoringu w Spółce. W każdym 

roku sporządzano i przekazywano do Rady Nadzorczej i do Ministerstwa Skarbu Pań-

stwa sprawozdania z działalności sponsoringowej. Umowy zawierane były przez TS 

głównie z instytucjami związanymi ze sportem i zawierały zobowiązania po stronie 

beneficjentów o charakterze reklamowym. Taka konstrukcja umów pozwalała na kre-

owanie i wzmacnianie wizerunku Totalizatora Sportowego jako mecenasa polskiego 

sportu, m.in. przez takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski, Regionalne Towa-

rzystwo Wioślarskie Bydgostia.  

W latach 2009–I połowa 2011 r. w TS nie wprowadzono regulacji wewnętrz-

nej normującej zasady i tryb przyznawania podmiotom zewnętrznym darowizn 

i, zgodnie z Umową Spółki53, kontrolę w tym zakresie sprawowała Rada Nadzorcza 

TS, poprzez udzielanie zgody na zawieranie umów, których przedmiotem były daro-

wizny przekraczające w złotych równowartość kwoty 5 000 EUR. W celu wprowa-

dzenia spójnej, długofalowej polityki charytatywnej we wrześniu 2009 r. utworzona 

została przez TS Fundacja Korporacyjna Totalizatora Sportowego „Milion Marzeń”. 

Darowizny na cele statutowe Fundacji od 2010 r. stanowiły 99% środków przyzna-

wanych przez TS tytułem darowizn. 

3.2.5.2. Zakup towarów i usług 

Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag do stosowania w TS procedur doty-

czących wykonywania zakupów towarów i usług. W Spółce w badanym okresie obo-

wiązywały regulaminy udzielania zamówień, różnicujące procedury zamówienia ze 

względu na wartość: do równowartości w złotych kwoty 50 tys. EUR i przekraczające 

tę kwotę54. Kontrolą objęto wykonane przez TS zakupy o łącznej wartości ponad 

8 mln zł i jednostkowej wartości zakupu przekraczającej równowartość w złotych 

kwoty 50 000 EUR dotyczące: bonów towarowych, świadczenie na rzecz TS usług 

public relations, opracowanie projektu nowego wizerunku punktów sprzedaży Totali-

                                                 
53  § 16 ust. 6 umowy spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
54  Regulamin udzielania zamówień w Totalizatorze Sportowym Spółka z o.o. o wartości przekraczają-

cej równowartość w złotych kwoty 50 000 EUR wprowadzony Uchwałą Rady Nadzorczej TS z dnia 
19 kwietnia 2007 r., zmieniony z dniem 27 lipca 2010 r. uchwałą Rady Nadzorczej TS z dnia 
11 maja 2010 r. oraz Regulamin udzielania zamówień w Totalizatorze Sportowym Spółka z o.o. o 
wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 50 000 EUR wprowadzony z dniem 
5 marca 2010 r. 
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zatora Sportowego Sp. z o.o., świadczenie usług domu mediowego (wynagrodzenie 

prowizyjne zależne od kosztów zakupu czasu i przestrzeni reklamowej). 

Przeprowadzona kontrola procedury udzielania powyższych zamówień, nie 

wykazała przypadków naruszeń obowiązujących w Totalizatorze Sportowym Spółka 

z o.o. regulacji dotyczących udzielania zamówień.  

3.2.5.3. Postępowania kwalifikacyjne na członków za-
rządu 

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła przypadków naruszenia procedur do-

tyczących przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządu 

Spółki. 

W badanym okresie Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła dwa postępowa-

nia kwalifikacyjne na członków zarządu Spółki: 

• w roku 2009 na członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing, 

• w 2011 r. na prezesa zarządu, członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż 

i marketing oraz członka zarządu odpowiedzialnego za finanse. 

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostało samodzielnie 

przez Radę Nadzorczą, zgodnie z przyjętymi przez nią zasadami przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyło-

niono kandydata na członka zarządu, który uzyskał wymaganą większość głosów 

członków Rady Nadzorczej. 

W 2011 r., Rada Nadzorcza zaangażowała zewnętrzną firmę, świadczącą 

usługi doradcze w trakcie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Firma do-

radcza dokonała m.in. oceny dokumentów aplikacyjnych, oceny kompetencji osobo-

wościowych i menadżerskich kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz 

przygotowała pytania zadawane kandydatom, a Rada Nadzorcza uchwaliła listy 

10 pytań dla poszczególnych stanowisk. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzor-

cza Spółki we wszystkich przypadkach jednogłośnie dokonała wyboru kandydatów, 

którzy uzyskali najwyższe łączne oceny punktowe. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kon-

troli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Przygotowując niniejszą kontrolę, skoncentrowano się na prowadzonej przez 

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. polityce biznesowej, w kontekście znaczącego spadku 

przychodów tej Spółki. Ze szczegółowego zakresu kontroli wyłączono kwestie zwią-

zane z zaangażowaniem się TS w prowadzenie wyścigów konnych na terenie Służe-

wieckich Torów Wyścigów Konnych, ze względu na krótki okres realizacji tego pro-

jektu.  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. złożył zastrzeżenia zarówno do 

ustaleń zawartych w protokole kontroli, jak i do ocen i wniosków sformułowanych 

w wystąpieniu pokontrolnym. W obydwu przypadkach zastrzeżenia zostały częścio-

wo uwzględnione. 

Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.55 poinformował o przyjęciu 

przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej Totalizatora Spor-

towego na lata 2012-2016, a tym samym o zrealizowaniu wniosku pokontrolnego 

dotyczącego zintensyfikowania prac nad uchwaleniem nowego planu strategicznego 

dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Pozostałe wnioski przyjęte zostały do realiza-

cji. 

 

                                                 
55  Pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. 
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5. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wykaz aktów prawnych dotyczących kon-

trolowanej tematyki 

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 

1540 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, 

poz. 1037 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowa-

dzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 

w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). 
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Załącznik nr 2 – Lista osób zajmujących kierownicze sta-

nowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

W okresie objętym kontrolą Prezesem Zarządu Spółki był Pan Sławomir Dudziński 

od 17.03.2008 r.56 

Funkcję członków Zarządu pełnili: 

Pan Grzegorz Sołtysiński, od 17.03.2008 r. 

Pan Piotr Gosek, od 17.03.2008 r. do 30.06.2009 r. 

Pan Piotr Kamiński, od 11.05.2011 r. 

Pan Wojciech Szpil, od 20.09.2011 r. 

 

 

 

                                                 
56  Odwołany z dniem 23 maja 2012 r. 
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Załącznik nr 3 – Wykaz organów, którym przekazano in-

formację o wynikach kontroli 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Skarbu Państwa 

Minister Sprawiedliwości 

Minister Finansów 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP 

Prezes Narodowego Banku Polskiego 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  

Sejmowa Komisja Skarbu Państwa 

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

Sejmowa Komisja Ustawodawcza 

Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej  

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


