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I. Dane identyfikacyjne 
Polski Fundusz Rozwoju SA1, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

 

Paweł Borys, Prezes Zarządu (od dnia 1 maja 2016 r.) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

1. Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu (od dnia 7 marca 2013 r. do dnia 
16 września 2014 r.), 

2. Michał Lubieniecki, Wiceprezes Zarządu, wobec nieobsadzenia stanowiska 
Prezesa Zarządu kierował pracami Zarządu (od dnia 16 września 2014 r. do 
dnia 1 stycznia 2015 r.), 

3. Jerzy Góra, Prezes Zarządu (od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 1 maja 2016 r.). 

 

Nabycie towarzystwa funduszy inwestycyjnych od Banku Gospodarstwa Krajowego 
i nadzór właścicielski nad PFR Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA 

Zapewnianie przez Polski Fundusz Rozwoju SA współpracy w ramach Grupy PFR, 
w tym koordynacja działań inwestycyjnych 

 

Lata 2014-2019 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

1. Rafał Szymański, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/49/2019 z dnia 20 maja 2019 r.  

2. Filip Byczkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KGP/48/2019 z dnia 20 maja 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Dalej także: PFR SA. Spółka działa pod firmą Polski Fundusz Rozwoju SA od dnia 13 kwietnia 2016 r. Od 

utworzenia tj. od czerwca 2013 r. do kwietnia 2016 r. spółka działała pod firmą Polskie Inwestycje 
Rozwojowe SA. 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK.  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, PFR SA nie był zaangażowany w proces 
zarządzania portfelem kapitałowym i inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu 
SA4. PFR SA nie koordynował wypracowywania kierunków działań ARP SA 
w tym zakresie. Niezależnie od braku sformalizowanych podstaw do podejmowania 
tego rodzaju działań w obowiązującym stanie prawnym5 oraz braku skutecznych 
regulacji umownych pomiędzy ARP SA i PFR SA przewidujących taką współpracę, 
podjęcie takich działań byłoby celowe i rzetelne. 

Nabycie w 2017 r. przez PFR SA od Banku Gospodarstwa Krajowego6 Towarzystwa 
Funduszy Inwestycyjnych BGK SA wpisywało się w cele działalności PFR SA 
i odbyło się w sposób prawidłowy. Nadzór właścicielski nad tą spółką – której nazwa 
zmieniona została po jej przejęciu na PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
SA7 – sprawowany był przez PFR SA właściwie. 

Współpraca pomiędzy PFR SA i ARP SA determinowana była treścią dokumentów 
strategicznych i regulacji umownych pomiędzy tymi spółkami.  

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego 2016 r. Plan na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju8 zakładał integrację polskich instytucji rozwojowych 
w ramach tzw. Grupy PFR. Założenia te zostały rozwinięte później w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju9. 

Wskutek prac podjętych w PFR SA wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, we wrześniu 
2016 r. powstał dokument p.n. Strategia Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju 
z perspektywą do roku 202010. Dokument ten został jednak przyjęty tylko przez 
organy korporacyjne PFR SA11 i z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad 
projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju nie uzyskał charakteru wiążącego 
dla pozostałych instytucji rozwoju, w tym ARP SA.  

Przedłużające się prace legislacyjne były zdaniem PFR SA12 również przeszkodą 
dla pełnej implementacji postanowień Umowy o współpracy i przekazywaniu 
informacji oraz zachowaniu poufności13, skutkującej w szczególności brakiem 
wypracowania nowej, wspólnej strategii Grupy PFR oraz faktycznego powstania 
Rady Grupy PFR, a w konsekwencji brakiem decyzyjnego charakteru spotkań 
przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Grupy PFR. Powodowało to 

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

w formie opisowej. 
4   Dalej także: ARP SA. 
5  Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2019 r. 

Ustawa uchwalona została przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2019 r. i podpisana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 31 lipca 2019 r. Ustawa ogłoszona została w Dzienniku Ustaw 
w dniu 21 sierpnia 2019 r. pod poz. 1572 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dalej: 
ustawa o systemie instytucji rozwoju. 

6  Dalej: BGK. 
7  Dalej odpowiednio: TFI BGK SA oraz PFR TFI SA lub – ogólnie – Towarzystwo. 
8   Plan przyjęty został przez na mocy uchwały nr 14/2016 Rady Ministrów nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. 
9   Strategia przyjęta została przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. na mocy uchwały nr 8 Rady Ministrów 

z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260). 

10  Dalej także: Strategia Grupy PFR. 
11  Uchwała Rady Nadzorczej PFR SA nr 51/2016 z dnia 30 września 2016 r. oraz Uchwała Zarządu PFR SA 

nr 44/2016 z dnia 30 września 2016 r 
12  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 lipca 2019 r. (znak: 406/2019/KW). 
13  Umowa zawarta w dniu 18 października 2017 r. pomiędzy PFR SA, BGK, Korporacją Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych SA, Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA, Agencją Rozwoju Przemysłu SA 
i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dalej także: Umowa o współpracy. 
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również brak weryfikowania zgodności planów strategicznych oraz rocznych planów 
działania i planów finansowych instytucji rozwoju z celami takiej wspólnej strategii. 

Pomimo powyższych okoliczności, PFR SA doprowadził do umownego określenia 
zasad i warunków oraz wdrożenia współpracy w zakresie informowania o ofercie 
produktowej i realizacji projektów rozwojowych. Przykładem takiego działania było 
utworzenie portalu i kanałów kontaktowych dotyczących wspólnej oferty produktowej 
instytucji rozwoju. 

Nabycie przez PFR SA całości akcji TFI BGK SA stanowiło element realizacji 
zamierzeń polegających na konsolidacji kompetencji istniejących w ramach różnych 
instytucji rozwoju w ramach jednej grupy koordynowanej przez PFR SA. 
Przeprowadzenie transakcji poprzedzone było analizami i wyceną spółki. 

PFR SA – będący od września 2017 r. jedynym akcjonariuszem PFR TFI SA – 
sprawował nadzór właścicielski nad spółką w sposób prawidłowy, monitorując jej 
sytuację i podejmując działania na walnym zgromadzeniu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe14 kontrolowanej działalności15 

1. Nabycie towarzystwa funduszy inwestycyjnych od 
Banku Gospodarstwa Krajowego i nadzór właścicielski 
nad PFR Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA 

Nabycie przez PFR SA akcji TFI BGK SA 

TFI BGK SA utworzone zostało w dniu 31 października 2013 r. Spółka wpisana 
została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 listopada 2013 r. 

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie 
udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności przez TFI BGK SA polegającej 
na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu 
nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, 
reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem 
papierów wartościowych. 

Od utworzenia TFI BGK SA wyłącznym akcjonariuszem był BGK. 

We wrześniu 2016 r. PFR SA wystąpił z inicjatywą nabycia 100% akcji TFI BGK SA 
– poprzez złożenie Zarządowi BGK SA oferty wstępnej nabycia Towarzystwa. 
W złożonej ofercie wskazano, że Grupa PFR pełnić ma kluczową funkcję w procesie 
wdrożenia wspólnej platformy efektywnych instrumentów rozwojowych poprzez 
budowę grupy kapitałowej konsolidującej główne instytucje wsparcia rozwoju 
gospodarczego funkcjonujące w Polsce. Złożona w ofercie propozycja konsolidacji 
zasobów inwestycyjnych w ramach Grupy Kapitałowej PFR poprzez nabycie spółki 
TFI BGK SA motywowana była założeniem niepowielania kompetencji w ramach 
Grupy PFR w tych samych obszarach. 

                                                      
14  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
15  W treści wystąpienia pokontrolnego NIK wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.) w interesie Polskiego Funduszu 
Rozwoju SA i innych spółek prawa handlowego, których dotyczą zawarte w wystąpieniu pokontrolnym 
informacje przez ich wykreślenie i zastąpienie oznaczeniem […]. 

OBSZAR 
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Decyzja o nabyciu akcji Towarzystwa stanowiła jeden z etapów budowy Grupy PFR 
i wpisywała się w strategię działania PFR SA poprzez konsolidację wszystkich 
rozproszonych kompetencji w obszarze inwestycji16. W złożonych wyjaśnieniach 
wskazano, że PFR SA nie rozważała utworzenia własnego towarzystwa, co 
stanowiłoby niepożądane dublowanie funkcji w ramach jednej grupy strategicznej 
koordynowanej przez PFR SA oraz działanie wbrew przyjętej przez Radę Ministrów 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Nabycie Towarzystwa wpisywało się w cele strategiczne PFR SA poprzez 
konsolidację kompetencji w obszarze inwestycji, jak również stanowiło jeden 
z etapów planowanej budowy Grupy PFR, której strategia zakładała funkcjonowanie 
w strukturze obszaru inwestycji grupy spółki PFR TFI SA, jako spółki przejętej od 
BGK. 

Nabycie przez PFR SA 100% akcji TFI BGK SA poprzedzone zostało zleceniem 
podmiotom zewnętrznym17 ekspertyz: prawnej i finansowo-podatkowej oraz 
przygotowaniem wyceny nabywanych akcji. Zgodnie ze sporządzonymi analizami 
implikowane wyceny 100% kapitałów własnych TFI BGK SA mieściły się 
w przedziale […]. Nabycie poprzedziło również uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów18 wyrażającej zgodę na dokonanie 
koncentracji polegającej na przejęciu przez PFR SA kontroli nad TFI BGK SA oraz 
uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego19 o stwierdzeniu braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia akcji w liczbie zapewniającej 
przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI BGK SA. 

Transakcja nabycia akcji Towarzystwa, jak również wszelkie towarzyszące jej 
uzgodnienia prowadzone były pomiędzy PFR SA a BGK bez udziału innych 
podmiotów wchodzących w skład Grupy PFR, w tym ARP SA. Według Prezesa 
Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA20, nabycie Towarzystwa stanowiło naturalną 
konsekwencję realizacji postanowień Strategii Grupy PFR, która w toku prac nad 
dokumentem strategii była konsultowana z pozostałymi podmiotami Grupy. Jak 
wynika z wyjaśnień, ARP SA uczestniczyła w procesie powstawania Strategii Grupy 
PFR zakładającej integrację instytucji rozwoju, w tym nabycie Towarzystwa przez 
Spółkę, w związku z tym wszelkie uzgodnienia dotyczące transakcji nabycia akcji 
Towarzystwa prowadzone były pomiędzy PFR SA a BGK bez udziału ARP SA. 

Nabycie przez PFR SA Towarzystwa nastąpiło w dniu 28 września 2017 r. Na mocy 
zawartej z BGK umowy PFR SA nabyła 21 000 akcji zwykłych imiennych w kapitale 
zakładowym TFI BGK SA (100%) za kwotę […]21, tj. w granicach ceny określonej w 
wycenie wykonanej przez zewnętrzny podmiot wyceniający. 
W dniu 13 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TFI BGK SA 
dokonało zmiany nazwy na PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.  

PFR SA po dokonaniu nabycia TFI BGK SA nie dokonywała zmian w zakresie 
strategii działania tej spółki. Jedną z przesłanek przejęcia Towarzystwa22 było 
planowane przygotowanie tej spółki do pełnienia roli wyznaczonej instytucji 

                                                      
16  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 10 czerwca 2019 r. (znak: 672/2019/KP). 
17  Umowa z dnia 10 lutego 2017 r. na świadczenie usług oszacowania wartości spółki TFI BGK SA, zawarta 

z domem maklerskim banku z siedzibą w Polsce (przekazany PFR SA w dniu 12 czerwca 2017 r.). Raport 
przedstawiający istotne kwestie wynikające z badania prawnego TFI BGK SA, sporządzony przez kancelarię 
prawną (przedstawiony PFR SA w dniu 4 lipca 2017 r.). Opracowanie due diligence finansowo-podatkowe, 
wykonane przez zewnętrzny podmiot specjalistyczny (przekazane PFR SA w dniu 21 października 2016 r.).  

18  Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 29 grudnia 2016 r. (numer: DKK-194/2016). 
19  Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 kwietnia 2017 r. (znak: DFI/III/4030/94/20/16/17/MR). 
20  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 10 czerwca 2019 r. (znak: 672/2019/KP). 
21  […]  
22  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR z dnia 10 czerwca 2019 r.(znak: 672/2019/KP). 
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finansowej w ramach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych23. PFR TFI SA uczestniczy we wdrożeniu PPK, w tym otrzymał 
zadanie prowadzenia ewidencji uczestników PPK i rejestru instytucji finansowych 
dopuszczonych do oferowania PPK. Towarzystwo jest m.in. odpowiedzialne za 
zawieranie umów o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie wybierze 
instytucji finansowej zarządzającej PPK, ale również przejmuje prowadzenie PPK od 
instytucji finansowych, które nie mogą kontynuować swoich zadań.  

(akta kontroli str. 509-933) 
Nadzór właścicielski nad PFR TFI SA 

W PFR SA przyjęto Zasady nadzoru nad spółkami zależnymi24. W dokumencie tym 
określono m.in. zasady rozporządzania składnikami majątku oraz zawierania umów, 
kryteria wyboru członków Zarządu i kształtowania wynagrodzeń Zarządu, zasady 
oceny pracy członków Zarządu, zasady wykonywania nadzoru w spółkach, kryteria 
wyboru członków rad nadzorczych, zasady kształtowania wynagrodzeń oraz sposób 
oceny pracy członków rad nadzorczych. Przyjęte regulacje określały, że monitoring 
korporacyjny spółek nadzorowanych prowadzony jest za pośrednictwem 
Departamentu Prawnego PFR SA, natomiast monitoring sytuacji ekonomiczno-
finansowej spółek nadzorowanych (obejmujący sporządzanie raportów kwartalnych) 
prowadzony jest za pośrednictwem Departamentu Kontrolingu PFR SA. Biuro 
Strategii PFR SA było odpowiedzialne za monitoring realizacji przyjętych 
wieloletnich planów strategicznych. 

PFR SA wykonywała obowiązki akcjonariusza PFR TFI SA określone przepisami 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych25. 

W okresie od września 2017 r. (tj. nabycia akcji TFI BGK SA przez PFR SA) do dnia 
30 czerwca 2019 r. odbyło się dziewięć walnych zgromadzeń – dwa zwyczajne oraz 
siedem nadzwyczajnych.  

Przedstawiciele PFR SA otrzymywali każdorazowo pisemne lub ustne instrukcje 
dotyczące sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach. Udział i głosowanie 
w imieniu PFR SA poprzedzone było decyzjami Zarządu PFR SA co do sposobu 
wykonywania praw udziałowych przez przedstawicieli PFR SA. Podejmowane były 
one w formie uchwał Zarządu. Na podstawie podjętej uchwały Zarząd PFR SA 
udzielał wybranym pracownikom PFR SA pełnomocnictw do udziału w walnym 
zgromadzeniu wraz z przekazaniem ustnej lub pisemnej instrukcji do głosowania. 
Nie wystąpiły przypadki wykonania przez przedstawiciela PFR SA prawa głosu 
w sposób odmienny od ustalonego w instrukcji do głosowania.  

PFR SA, jako wyłączny akcjonariusz PFR TFI SA, działając na walnym 
zgromadzeniu Towarzystwa, rozpatrywał przedkładaną i uprzednio zaopiniowaną 
dokumentację sprawozdawczą w postaci sprawozdań finansowych oraz sprawozdań 
zarządu z działalności spółki. Departament Kontrolingu PFR SA dokonywał analizy 
otrzymanych danych, porównania wykonania do planu finansowego oraz analizy 
ewentualnych odchyleń. Sprawozdania finansowe PFR TFI SA oraz sprawozdania 
zarządu z działalności spółki były rozpatrywane i zatwierdzane terminowo. Nie 
wystąpiły przypadki nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady 
Nadzorczej PFR TFI SA. 

                                                      
23  Dz. U. poz. 2215, ze zm. Dalej: ustawa o PPK.  
24  Zasady nadzoru nad spółkami zależnymi w PFR SA zatwierdzone zostały Uchwałą Zarządu PFR SA 

nr 133/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zmienione na mocy uchwały Zarządu PFR SA nr 109/2018 z dnia 
3 lipca 2018 r. Dalej także: Zasady. 

25  Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm. Dalej: k.s.h. 
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Rada Nadzorcza PFR TFI SA przedkładała PFR SA w cyklach rocznych 
sprawozdania z działalności za ubiegły rok obrotowy. Sprawozdania te (oraz 
sprawozdania finansowe, sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdań spółki 
i sprawozdania biegłego rewidenta z badania) zgodnie z Zasadami nadzoru nad 
spółkami zależnymi stanowiły podstawę oceny pracy poszczególnych członków 
Rady Nadzorczej PFR TFI SA dokonywanej przez wskazane w Zasadach komórki 
merytoryczne PFR SA. Według wyjaśnień Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta 
PFR SA26, członkowie Rady Nadzorczej PFR TFI SA nie składali indywidualnych 
sprawozdań ze swojej działalności. W wyjaśnieniach wskazano, że zgodnie 
z poglądem panującym w doktrynie i uregulowaniami k.s.h. członek rady nadzorczej 
z chwilą powołania staje się wyłącznie funkcjonariuszem spółki i swoje uprawnienia 
i obowiązki wykonuje wyłącznie w interesie spółki, a nie akcjonariusza. 

W okresie od września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. funkcję członków Rady 
Nadzorczej PFR TFI SA pełniło 13 osób. Spośród nich status osoby zatrudnionej 
w PFR SA posiadała jedna osoba. 

PFR SA w celu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Towarzystwem – na 
mocy Porozumienia dotyczącego sposobu przekazywania informacji w ramach 
nadzoru nad spółkami zależnymi27 – prowadziła analizę wyników PFR TFI SA 
dokonywaną w cyklach kwartalnych. Na mocy Porozumienia Towarzystwo 
przekazywało PFR SA w cyklach kwartalnych informacje na temat bieżącej sytuacji 
finansowej wraz z informacjami dotyczącymi rachunku wyników i danych 
bilansowych. Departament Kontrolingu PFR SA dokonywał analizy otrzymanych 
danych m.in. w zakresie wykonania planu finansowego Towarzystwa. Wyniki 
prowadzonych analiz przedkładane były Zarządowi PFR SA w postaci raportów 
kwartalnych. Na bazie przedstawianych raportów, sporządzano raporty zarządcze 
zawierające analizę sytuacji finansowej Towarzystwa, poprzez prezentację wyników 
w porównaniu do planu wraz z analizą stwierdzonych odchyleń oraz komentarzy 
dotyczących ważniejszych zdarzeń finansowych. Pierwszy raport zarządczy powstał 
na bazie danych za I kw. 2018 r.  

Plan finansowy PFR TFI SA będący podstawą kwartalnego monitoringu wykonania 
wypracowywany był z udziałem PFR SA. Na podstawie zawartego Porozumienia 
w ramach procesu przygotowania planu finansowego na kolejny okres, Towarzystwo 
przesyłało wstępną wersję planu finansowego do Departamentu Kontrolingu PFR 
SA, który poddawał treść planu analizie pod kątem zasadności i realności przyjętych 
w nim założeń. Według Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA28, wyniki 
prowadzonych w Departamencie Kontrolingu PFR SA analiz, sporządzanych 
w szczególności pod kątem zasadności i realności przyjętych założeń dotyczących 
zmian w wyniku i bilansie, w postaci uwag kierowane były do Towarzystwa drogą 
mailową lub ustnie, a następnie omawiane na spotkaniach roboczych. Towarzystwo 
udzielało PFR SA wyjaśnień lub w następstwie uwzględnienia uwag przygotowywało 
wersję planu finansowego, do której PFR SA nie zgłaszała już dalszych zastrzeżeń. 

Przychody ze sprzedaży produktów29 PFR TFI SA w kolejnych latach w okresie 
2016-2018 wynosiły: 27 966,5 tys. zł, 61 378 tys. zł i 73 524,1 tys. zł. Zrealizowane 
przychody w 2018 r. były wyższe od planowanych w budżecie (planie finansowym) 
o 6 803 tys. zł, tj. o 10,2%. Przychody netto30 w 2018 r. wyniosły 10 776,2 tys. zł 
i były wyższe od planowanych o 3 066,4 tys. zł, tj. o 39,8%. Koszty działalności 

                                                      
26  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 lipca 2019 r. (znak: 406/2019/KW). 
27  Porozumienie z dnia 6 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy PFR SA a PFR TFI SA. Dalej także: Porozumienie. 
28  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 sierpnia 2019 r. (znak: 886/2019/KP). 
29  Ich źródłem były przychody z tytułu opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. 
30  Przychody z tytułu opłaty za zarządzanie funduszami pomniejszone o koszty zarządzania funduszami 

zleconego, w określonych umowami zakresie, podmiotom trzecim. 
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operacyjnej wynosiły odpowiednio: 30 927,7 tys. zł, 65 428,4 tys. zł i 76 472,9 tys. zł. 
Zrealizowane w 2018 r. koszty były niższe od planowanych o 232,7 tys. zł, 
tj. o 0,3%. W latach 2016-2018 PFR TFI SA odnotowywał stratę na sprzedaży 
wynoszącą odpowiednio: 2 961,2 tys. zł, 4 050,4 tys. zł i 2 948,8 tys. zł, osiągając 
ostatecznie straty netto wynoszące: 2 357,4 tys. zł, 3 230 tys. zł i 2 781,6 tys. zł.  

W sporządzonym przed zakupem przez PFR SA 100% akcji Towarzystwa raporcie 
z wyceny zawarta została prognoza wyników spółki na kolejne lata31. W związku 
z faktem, iż projekt wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) miał mieć 
istotny wpływ na wyniki Towarzystwa, prognozy zostały przedstawione w dwóch 
wariantach – z projektem oraz bez projektu PPK. Zgodnie z wynikami analizy, […]. 
W wyjaśnieniach wskazano ponadto, że w I poł. 2019 r. Towarzystwo odnotowało 
bardzo dobre wyniki finansowe, które są powyżej planu finansowego na 2019 r. oraz 
wyników finansowych prognozowanych na etapie zakupu Towarzystwa przez PFR 
SA. […]  

W okresie od momentu nabycia PFR TFI SA przez PFR SA kapitał zakładowy 
Towarzystwa podwyższany był trzykrotnie: 

 uchwałami NWZ PFR TFI SA z dnia 28 grudnia 2017 r. i 27 kwietnia 2018 r. 
o kwoty 7 000 tys. zł i 10 000 tys. zł z uwagi na konieczność zachowania 
wymaganego przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi32 
kapitału własnego na poziomie adekwatnym do wielkości portfela 
inwestycyjnego i ponoszonych kosztów operacyjnych zgodnie z kryteriami 
określonymi w art. 49 ust. 1 i 50 ust. 1,3 i 4a tej ustawy, 

 uchwałą z dnia 26 marca 2019 r. o kwotę 10 000 tys. zł z uwagi na wymóg 
posiadania kapitału własnego w wysokości co najmniej 25 000 tys. zł 
zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Podwyższenie to było konieczne 
bowiem łączna kwota strat PFR TFI SA na dzień 31 grudnia 2018 r. 
wynosiła 13 158,2 tys. zł, przy kapitale zakładowym w kwocie 38 000 tys. zł.  

 (akta kontroli str. 788-840) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przeprowadzenie przez PFR SA procesu 
nabycia towarzystwa funduszy inwestycyjnych od Banku Gospodarstwa Krajowego 
i nadzór właścicielski nad PFR Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA. 

 

2. Zapewnianie przez Polski Fundusz Rozwoju SA 
współpracy w ramach Grupy PFR, w tym koordynacja 
działań inwestycyjnych 

Współpraca w Grupie PFR, w tym współdziałanie pomiędzy PFR SA i ARP SA, 
uwarunkowane były zamierzeniami dokumentów strategicznych i postanowieniami 
zawieranych porozumień i umowy o współpracy, jak również trwającymi pracami 
legislacyjnymi nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju. 

                                                      
31  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR z dnia 5 sierpnia 2019 r. (znak: 850/2019/KP). 
32  Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm. 
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Jednym z elementów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 lutego 2016 r. 
Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było utworzenie PFR SA oraz 
dokonanie integracji polskich instytucji rozwojowych33 w ramach Grupy PFR.  

Jako element realizacji przyjętego planu na bazie spółki Polskie Inwestycje 
Rozwojowe SA utworzona została PFR SA. 

W efekcie prac podjętych w PFR SA wspólnie z Ministerstwem Rozwoju w dniu 
30 września 2016 r. opracowany został dokument Strategia Grupy Polskiego 
Funduszu Rozwoju z perspektywą do roku 2020. Określał on w szczególności 
ramową strukturę tzw. Grupy PFR i obszary działania wyznaczone w ramach grupy 
dla poszczególnych instytucji rozwoju. W strukturze Grupy PFR spółce PFR SA 
przyporządkowano funkcje: 1) centrum usług wspólnych, w tym centrum 
informacyjnego i innych usług wspólnych, 2) centrum analiz strategicznych, w tym 
dostarczania analiz ekonomicznych oraz 3) menadżera projektów, w tym programów 
flagowych i koordynacji działań dla dużych klientów.  

Dokument Strategii Grupy PFR, pomimo wyznaczenia w nim celów strategicznych, 
struktury organizacyjnej obejmującej poszczególne instytucje rozwoju oraz 
docelowych obszarów działalności dla poszczególnych instytucji, nie miał charakteru 
wiążącego dla instytucji rozwoju w nim wymienionych. Według Prezesa Zarządu 
PFR SA i Prokurenta PFR SA34, prace nad dokumentem Strategii Grupy PFR 
prowadzone były wspólnie z Ministerstwem Rozwoju poprzez udział przedstawicieli 
Ministerstwa w spotkaniach roboczych. W wyjaśnieniach wskazano, że Ministerstwo 
nie akceptowało formalnie dokumentu strategii. Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju 
przyjęło dokument strategii do wiadomości, zaś Minister Rozwoju był obecny 
podczas publicznej prezentacji strategii przez osoby kierujące wszystkimi 
instytucjami rozwoju w grudniu 2016 r.  

Według informacji udzielonych przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii35, Minister Rozwoju miał możliwość 
opiniowania projektu Strategii Grupy PFR, jednak zaangażowanie Ministerstwa 
w opracowanie i stosowanie tej strategii nie było dokumentowane ze względu na 
konsultacyjny i roboczy charakter tych prac.  

PFR SA przesłał dokument Strategii Grupy PFR w załączeniu do pism z dnia 
12 października 2016 r. prezesom zarządów instytucji rozwoju36. Według Prezesa 
Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA37, PFR SA nie otrzymała od instytucji 
rozwoju formalnej korespondencji w przedmiocie potwierdzenia i akceptacji 
przekazanego dokumentu. W wyjaśnieniach wskazano, że pomimo braku 
potwierdzenia Strategii Grupy PFR, od października 2016 r. przedstawiciele 
zarządów poszczególnych instytucji rozwoju kontynuowali robocze spotkania 
w przedmiocie możliwości realizacji poszczególnych inicjatyw strategicznych, 
wynikających ze Strategii Grupy PFR. 

Zarząd PFR SA nie posiadał wiedzy, czy organy pozostałych instytucji rozwoju 
przyjęły Strategię Grupy PFR oraz w jakim stopniu własne strategie tych instytucji 
były zgodne ze Strategią Grupy PFR.  

                                                      
33  Plan zakładał objęcie tymi działaniami istniejących wówczas instytucji wspierania rozwoju, w tym: Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, BGK, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, 
ARP SA, Polskich Inwestycji Rozwojowych SA i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

34  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 sierpnia 2019 r. (znak: 850/2019/KP). 
35  Pismo Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 

16 sierpnia 2019 r. (znak: IK.1039063). 
36  Adresatami były: ARP SA, BGK, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, PFR Nieruchomości SA, PFR TFI SA, 
Krajowy Fundusz Kapitałowy SA. 

37  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 sierpnia 2019 r. (znak: 850/2019/KP). 
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Według Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA38, założeniem prac nad 
Strategią Grupy PFR była okoliczność, że planowana ustawa o instytucjach rozwoju 
wkrótce wejdzie w życie i wtedy już formalnie umocowana Rada Grupy PFR 
(przewidziana w projektowanej ustawie) przyjmie tę strategię, jako kierunki działania 
i współpracy instytucji rozwojowych w zakresie realizacji głównych programów 
rozwojowych. W złożonych wyjaśnieniach wskazano, że Strategię Grupy PFR 
opracowały wspólnie instytucje rozwoju (wymienione w Planie na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju), jednak ostateczne zatwierdzenie i przyjęcie Strategii 
Grupy PFR nie było jednak możliwe ze względu na przedłużający się proces 
legislacyjny nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju. Strategia Grupy 
PFR miała charakter obowiązujący formalnie tylko w odniesieniu do PFR SA.  

W październiku 2017 r. tj. ponad rok od sformułowania dokumentu Strategii Grupy 
PFR, wymienione w niej instytucje rozwoju zawarły Umowę o współpracy 
i przekazywaniu informacji oraz zachowaniu poufności. W umowie tej upoważnieni 
przedstawiciele instytucji rozwoju zobowiązali się, niezależnie od postanowień 
dotyczących wymiany informacji, do wypracowania, przyjęcia i realizacji wspólnej 
strategii Grupy PFR (dla której podstawą opracowania miała być w szczególności 
Strategia Grupy PFR z września 2016 r.). W treści umowy ustanowiono również 
Radę Grupy PFR oraz określono jej skład, częstotliwość posiedzeń (raz w miesiącu) 
i przewodniczenie Radzie (przypisane PFR SA).  

Postanowienia Umowy o współpracy w zakresie wypracowania, przyjęcia i realizacji 
wspólnej Strategii Grupy PFR, a także dotyczące uformowania Rady Grupy PFR do 
dnia zakończenia czynności kontrolnych (26 lipca 2019 r.) nie zostały zrealizowane. 
Według Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA39, umowa o współpracy 
miała stanowić dokument o charakterze przejściowym i krótkoterminowym, 
ustanawiającym ramy współpracy stron do dnia przyjęcia ustawy o systemie 
instytucji rozwoju. Ostateczną implementację mechanizmów współpracy pomiędzy 
instytucjami rozwoju zapewnić miała oczekiwana ustawa o systemie instytucji 
rozwoju. Brak wejścia w życie ustawy o systemie instytucji rozwoju był, według 
złożonych wyjaśnień, również przyczyną braku ram formalnych dla roboczych 
spotkań przedstawicieli instytucji rozwoju mających wchodzić zgodnie z umową 
o współpracy w skład Rady Grupy PFR. W związku z roboczym charakterem tych 
spotkań, nie podejmowano w ich trakcie decyzji formalnych, a przebieg tych spotkań 
nie był protokołowany. 

W konsekwencji braku opracowania dokumentu wspólnej strategii Grupy PFR 
przewidzianego umową o współpracy z października 2017 r. oraz braku faktycznego 
powstania Rady Grupy PFR nie było podstaw do realizacji przewidzianego 
w umowie zadania polegającego na przeglądzie planów strategicznych instytucji 
rozwoju pod względem zgodności ze strategią Grupy PFR (§ 4 ust. 2 pkt 5 umowy). 
Prawnie niewywołujące skutku było również postanowienie umowy o współpracy 
zawierające zobowiązanie instytucji rozwoju, iż przy tworzeniu rocznych planów 
działania i rocznych planów finansowych będą brały pod uwagę cele określone 
w strategii Grupy PFR (§ 3 ust. 5 umowy). 

Według informacji udzielonych przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii40, PFR SA brał czynny udział 
w pracach nad projektem ustawy o systemie instytucji rozwoju. Zgodnie z treścią 
udzielonej informacji, nie było formalnoprawnej płaszczyzny do stałej poziomej 

                                                      
38  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 lipca 2019 r. (znak: 406/2019/KW). 
39  Jw. 
40  Pismo Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 

16 sierpnia 2019 r. (znak: IK.1039063). 
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współpracy (pomiędzy instytucjami rozwoju – przyp. NIK) i koordynacji działań 
systemowych, a brak wyraźnych formalnoprawnych podstaw takiej współpracy 
i koordynacji istotnie zmniejszał możliwości pełnego wykorzystania potencjałów 
podmiotów systemu instytucji rozwoju. 

Kontrola wykazała, że wobec autonomii spółek wchodzących w skład Grupy PFR 
i braku odrębnej regulacji ustawowej, nad którą prowadzone były prace, realizacja 
przez PFR SA działań koordynacyjnych i budowa mechanizmu integrującego 
instytucje rozwojowe możliwa była jedynie w drodze umów cywilnoprawnych, 
regulujących zasady współpracy i informowania o ofertach produktowych 
i usługowych.  

W ramach współpracy na tej płaszczyźnie PFR SA zawarł w dniu 1 grudnia 2016 r. 
z ARP SA porozumienie dotyczące zasad i warunków współpracy w zakresie 
informowania o ofercie produktowej i usługowej w ramach zintegrowanego punktu 
kontaktu41. ARP SA była również stroną wcześniej zawartego w dniu 4 maja 2016 r. 
porozumienia w sprawie przekazywania informacji oraz zachowaniu poufności.  

Efektem zawartych umów było powstanie strony internetowej www.pfr.pl oraz tzw. 
one stop shop, scalających ofertę poszczególnych instytucji rozwoju w ramach 
Grupy PFR w modelu jednego punktu kompleksowej obsługi.  

PFR SA nie prowadził razem z ARP SA wspólnych projektów inwestycji 
kapitałowych. ARP SA nie zwracała się do PFR SA w sprawie współpracy przy 
poszukiwaniu inwestorów – nabywców na aktywa planowane przez ARP SA do 
zbycia. Natomiast, według Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA42, na 
etapie prac nad Strategią Grupy PFR miały miejsce robocze rozmowy na temat 
możliwości współpracy inwestycyjnej, w tym szukania synergii w zakresie aktywów 
posiadanych przez ARP SA i PFR SA. Zgodnie z treścią wyjaśnień nie 
zidentyfikowano na tamtym etapie takich aktywów poza […] oraz ARP Venture sp. z 
o.o., która została nabyta przez PFR SA jako element integracji działalności w 
obszarze finansowania innowacji (obecnie spółka działa pod nazwą PFR Ventures 
sp. z o.o.). 

W okresie objętym kontrolą PFR SA nie realizował koordynacyjnej funkcji dla 
instytucji rozwoju, określanych jako tzw. Grupa PFR, w tym ARP SA, w sferze 
działalności inwestycyjnej i dezinwestycyjnej. Realizacja przez PFR SA 
koordynacyjnej funkcji strategicznej wyznaczonej w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju odbywała się w sposób nieformalny, poprzez 
organizację spotkań prezesów instytucji rozwoju lub zespołów roboczych, służących 
wymianie informacji i inicjowaniu wspólnych przedsięwzięć niedotyczących sfery 
działalności inwestycyjnej. Polityka inwestycyjna podmiotów wchodzących w skład 
Grupy PFR prowadzona była na podstawie podejmowanych indywidualnie decyzji 
przez organy korporacyjne tych podmiotów. 

PFR SA nie posiadał wiedzy o strukturze portfela spółek ARP SA oraz nie 
uczestniczył w planowanych transakcjach zbywania lub nabywania aktywów przez 
ARP SA.  

W ocenie NIK zapewnienie pełnego efektu synergii w działalności Grupy PFR 
wymaga zapewnienia koordynacji działań poszczególnych instytucji rozwoju, 
również dotyczących ich polityki inwestycyjnej, obejmującej nabywanie i zbywanie 
aktywów przez te instytucje rozwoju. Zdaniem NIK nabywanie i zbywanie aktywów 
przez podmioty będące instytucjami rozwoju, niezależnie od realizacji celów 
                                                      
41  Zmienione Aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2017r. oraz uzupełnione porozumieniem dodatkowym z dnia 

20 grudnia 2017 r. 
42  Pismo Prezesa Zarządu PFR SA i Prokurenta PFR SA z dnia 5 sierpnia 2019 r. (znak: 850/2019/KP). 
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gospodarczych tych podmiotów, winno służyć celom rozwojowym państwa 
i wpisywać się we wspólnie uzgodnione kierunki działania i zaangażowania 
w określonych sektorach i gałęziach gospodarki. 

(akta kontroli str. 344-505)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że PFR SA podejmował działania zmierzające do 
zapewnienia współpracy pomiędzy instytucjami rozwoju, w tym z ARP SA. 
Współpraca ta wobec braku powszechnie obowiązujących uregulowań prawnych 
normujących zasady współpracy instytucji rozwoju miała ograniczony charakter i nie 
dotyczyła koordynacji działań w obszarze inwestycyjnym. Najwyższa Izba Kontroli 
ocenia, iż podjęcie takiej współpracy byłoby działaniem celowym i mogła ona być 
prowadzona na bieżąco na szczeblu operacyjnym i zarządczym. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli, nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa, 17 września 2019 r.  
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