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

 

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

 

1. Zgodność założeń planów realizacji poszczególnych projektów flagowych 

z celami określonymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 
2. Zarządzanie projektami flagowymi. 
3. Finansowanie projektów flagowych. 
4. Realizacja projektów flagowych. 

 

Od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2019 r. z uwzględnieniem faktów spoza tego 
okresu, mających istotne znaczenie dla kontrolowanej działalności. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

1. Rafał Szymański, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/108/2019 

z dnia 24 października 2019 r. 

2. Adam Zaborski, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KGP/103/2019 

z dnia 21 października 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK działania inwestycyjne Polskiego Funduszu Rozwoju SA3 stanowiły 
właściwe wsparcie dla krajowych podmiotów gospodarczych specjalizujących się 
w produkcji i technologiach, uznanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)4 za szczególnie ważne dla rozwoju 
gospodarki. Ocena odnosi się do czterech projektów flagowych, objętych kontrolą5, 
przy czym należy zauważyć wstępny etap realizacji tych projektów. 

PFR SA w kontrolowanym okresie realizował przedsięwzięcia wspierające rozwój 
produktów i technologii charakteryzujących się dużą skalą oddziaływania na całą 
gospodarkę oraz realnym bądź prognozowanym zapotrzebowaniem rynkowym. 
Spośród czterech skontrolowanych programów, na mocy decyzji Przewodniczącego 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach powołania Zespołów zada-
niowych, pracownikom PFR SA powierzono funkcję Kierowników Programów 
w Zespołach powołanych dla trzech programów6, natomiast członkowie Zarządu 
PFR SA sprawowali funkcje członków Komitetów Sterujących. Kierownicy Progra-
mów wypełniali zadania powierzane im przez grupy robocze, a następnie komitety 
sterujące, w tym przygotowywali informacje o branżach, w których miały działać 
programy, założenia programów i projektów w nich ujętych, a także sprawozdawali 
z dotychczasowych działań, w formie prezentacji przed właściwą grupą roboczą, 
a następnie komitetem sterującym. Zastrzeżenia NIK budzi nierzetelne raportowanie 
niektórych danych do systemu monitorowania i zarządzania projektami MonAliZa, 
w zakresie danych pozyskiwanych od innych instytucji realizujących projekty 
i programy, bez ich uprzedniej weryfikacji. 

Niezależnie od prowadzonych w ramach Zespołów zadaniowych prac koncepcyj-
nych i koordynacyjnych, pracownicy PFR SA prowadzili działania o charakterze 
edukacyjnym i doradczym. 

Spółki Grupy PFR realizowały szereg zadań inwestycyjnych, służących rozwojowi 
podmiotów gospodarczych działających w branżach, wskazanych w SOR. Działania 
te realizowane były w oparciu o dostępne w GK PFR instrumenty, w postaci fundu-
szy inwestycyjnych7 oraz funduszy venture capital8.  

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

ocenę w formie opisowej. 
3  Dalej: PFR SA. Spółka działa pod firmą Polski Fundusz Rozwoju SA od 1 kwietnia 2016 r., wcze-

śniej – Polskie Inwestycje Rozwojowe SA (od utworzenia w czerwcu 2013 r.). 
4  Przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M. P. poz. 260), która zastąpiła 

średniookresową Strategię Rozwoju Kraju 2020. Dalej: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju lub SOR. 

5 Żwirko i Wigura, Luxtorpeda 2.0, Polskie Meble i Inteligentna kopalnia. 
6  Zespoły zadaniowe do spraw Programów Żwirko i Wigura, Luxtorpeda 2.0 i Polskie Meble. Dla 

Programu Inteligentna kopalnia nie powołano Zespołu zadaniowego. 
7  Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepu-

blicznych (wielkość funduszu [...]* mld zł), Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ([...] mld zł), Fundusz Inwestycji Infrastruktural-
nych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ([...] mld zł) oraz Fun-
dusz PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ([...] mld zł). 
* Wyłączono informacje stanowiące 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.).Wyłączenia dokonano w interesie PFR SA.  

 W dalszej części wystąpienia w nawiasach kwadratowych dokonano wyłączenia informacji sta-
nowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

Zgodnie z SOR, projekty flagowe, miały być realizowane z wykorzystaniem podej-
ścia projektowego, którego wdrożenie miało opierać się na budowaniu struktur pro-
jektowych, zarówno w poziomym przekroju danej struktury organizacyjnej oraz 
współpracy poszczególnych ministerstw i instytucji. 

 

1. Zarządzanie programami 

Pracownicy PFR SA sprawowali funkcję Kierowników Programów w ramach Pro-
gramów Flagowych: Polskie Meble, Luxtorpeda 2.0, i Żwirko i Wigura. We wszyst-
kich wymienionych Programach ustalone w decyzjach Przewodniczącego Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów10 zadania (określone w § 4 ust 2 decyzji) obejmo-
wały: 

1. Przygotowanie założeń Programu na podstawie określonych przez KS ce-
lów i wstępnego zakresu oraz uzgodnienie ich z KS, 

2. Planowanie, projektowanie i koordynacja działań w ramach Programu na 
podstawie uzgodnionych z KS założeń Programu, 

3. Monitorowanie postępów prac w projektach i Programie i przygotowywanie 
raportów z tego monitorowania, 

4. Raportowanie postępów prac w projektach i Programie do Kierownika BS, 

5. Przygotowywanie wstępnych założeń projektów we współpracy z Komitetem 
Sterującym i Liderami realizowanych w ramach Programu oraz wsparcie Li-
derów projektów w realizacji ich zadań, 

6. Inicjowanie działań naprawczych oraz zapewnienie integralności 
i koherentności Programu, 

7. Wspieranie Przewodniczącego Komitetu Sterującego i Zastępcy Przewod-
niczącego w inicjacji działań Komitetu Sterującego. 

Program Luxtorpeda 2.0 

Według SOR celem Programu było stymulowanie rozwoju technologii i produkcji 
polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów transpor-
tu pasażerskiego.  

W opracowanym przez pracownika PFR SA11 dokumencie pn. Program Luxtorpeda 
2.0 Wstępna Definicja Programu Wersja 0.1 (lipiec 2017 r.) cel tego Programu okre-

                                                                                                                                       
8  Pięć funduszy składających się na platformę PFR Ventures: PFR Starter FIZ (wartość [...] mln zł), 

PFR Biznes FIZ ([...] mln zł), PFR KOFFI FIZ ([...] mln zł), PFR Otwarte Innowacje FIZ ([...] mln zł, 
PFR NCBR CVC ([...] mln zł). 

9  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. 

10  Decyzje Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów: nr 3 z dnia 19 września 
2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw Programu Żwirko i Wigura, zmie-
niona decyzjami nr 7 z dnia 10 listopada 2017 r. oraz nr 8 z dnia 13 czerwca 2018 r., dalej Decy-
zja nr 3 Przewodniczącego KERM; nr 4 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego do spraw Programu Polskie Meble, Decyzja nr 4 Przewodniczącego KERM; nr 5 
z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw Programu Lu-
xtorpeda 2.0, Decyzja nr 5 Przewodniczącego KERM. 

11  Aleksandra Wołowca, późniejszego Kierownika Programu Luxtorpeda 2.0. 

OBSZAR 

Opis stanu  
faktycznego 
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ślono, jako: „stworzenie warunków dla rozwoju i ekspansji eksportowej sektora 
przemysłu taboru szynowego”.  

W dokumencie obok celu głównego, określono cele pośrednie: 

 zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora przemysłu 
taboru szynowego, 

 dostarczenie rozwiązań systemowych (mechanizmy, narzędzia) dla trwałej 
budowy kapitału ludzkiego przygotowanego do eksploatacji nowoczesnego 
taboru kolejowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 

 opracowanie wytycznych do strategii zakupowej (zakup, modernizacja tabo-
ru) dla spółek grupy PKP, 

 opracowanie i wdrożenie standardów zakupowych dla operatorów 
i przewoźników, 

 uruchomienie produkcji taboru dla przewozów intermodalnych, 

 opracowanie programu udziału podmiotów branży kolejowej w unijnych pro-
gramach rozwojowych, 

 oddanie do eksploatacji okręgu testowego, 

 opracowanie programu udziału podmiotów branży kolejowej w targach mię-
dzynarodowych. 

We Wstępnej Definicji Luxtorpedy 2.0 wyróżniono cztery komponenty główne pro-
gramu: zakup/modernizacja taboru, zasoby ludzkie, wsparcie ekspansji eksportowej 
i standaryzacja zakupowa, które zostały uszczegółowione poprzez komponenty 
składowe:  

Dokument Program Luxtorpeda 2.0. Wstępna Definicja Programu wersja 0.1, zapre-
zentowany został na posiedzeniu grupy roboczej12 do spraw Programu Luxtorpeda 
2.0 przez wskazanego jako Menadżer Programu Luxtorpeda 2.013 pracownika PFR 
SA. Prezentacja zawierała m.in. założenia Programu, propozycje celów szczegóło-
wych oraz proponowany plan prac, obejmujący fazę przygotowania i planowania 
Programu oraz tzw. kamienie milowe proponowane do osiągnięcia w kolejnych eta-
pach realizacji.  

Na podstawie Decyzji nr 5 Przewodniczącego KERM powołano Zespół zadaniowy 
do realizacji Programu Luxtorpeda 2.0, a w jego ramach Komitet Sterujący (KS). 
W skład KS powołano Wiceprezesa PFR SA14, natomiast rolę Kierownika Programu 
powierzono pracownikowi PFR SA15. Zgodnie z ww. Decyzją Przewodniczącego 
KERM do zadań Zespołu zadaniowego należało inicjowanie działań w celu stymu-
lowania rozwoju branży produkcji taboru szynowego oraz realizacja i koordynacja 
projektów w ramach Programu. 

Na spotkaniu grupy roboczej (eksperckiej) dotyczącej Programu Luxtorpeda 2.0 
w dniu 10 listopada 2017 r. (działającej przed powołaniem Zespołu zadaniowego do 
spraw Programu Luxtorpeda 2.0) Kierownik Programu Luxtorpeda 2.0 przedstawił 
dokument Definicja Programu wer, 0.1, poprawiony, z uwzględnieniem uwag zgło-
szonych w trakcie poprzedniej prezentacji tego dokumentu podczas posiedzenia 
grupy roboczej. 

                                                      
12  Posiedzenie grupy roboczej odbyło się 27 lipca 2017 r., tj. przed formalnym powołaniem przez 

Przewodniczącego KERM Zespołu zadaniowego do spraw Programu Luxtorpeda 2.0. 
13  Aleksander Wołowiec przed formalnym powołaniem przez Przewodniczącego KERM Zespołu 

zadaniowego do spraw Programu Luxtorpeda. 
14  Marcin Piasecki Wiceprezes PFR SA. 
15  Pracownika Departamentu Programów Sektorowych PFR SA Aleksandra Wołowca, który pełnił 

rolę Kierownika Programu od 10 listopada 2017 r. do 7 maja 2018 r. ([...]). Następnie rolę tę prze-
jęła Małgorzata Darowska, która pełniła ją do dnia 11 maja 2018 r. ([...]). 
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Z uwagi na opracowanie w PFR SA „Metodyki koordynacji programów flagowych” 
i wykorzystanie w dalszych pracach wzoru dokumentacji zarządczej powstałej 
w ramach tej metodyki, z porządku posiedzenia kolejnego Komitetu Sterującego 
(z dnia 28 listopada 2017 r.) wykreślono punkt dotyczący definicji Programu Luxtor-
peda 2.0. 

Decyzją Komitetu Sterującego, podjętą na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2018 r. 
punkt agendy posiedzenia KS dotyczący prezentacji dokumentacji zarządczej Pro-
gramu Luxtorpeda 2.0, przeniesiony został na kolejne posiedzenie KS.  

Kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego nie było. 

W związku z decyzją nr 9 Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Mini-
strów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do 
spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu „Centralny Port Komunikacyjny” 
(§ 10) uchylona została decyzja nr 5 Przewodniczącego KERM, a Program Luxtor-
peda 2.0 przestał funkcjonować jako Projekt Flagowy SOR. 

Niezależnie od powyższego Program Luxtorpeda 2.0 znajdował się w portfelu pro-
jektów Polskiego Funduszu Rozwoju SA16. Rada Monitorowania Portfela Projektów 
Strategicznych nie podjęła uchwały o zamknięciu Programu Luxtorpeda 2.0. 

PFR SA podejmował działania doradcze związane z koordynacją prac interesariuszy 
Programu Luxtorpeda 2.0 wykonywaną w ramach projektów: 

– Dostosowanie strategii zakupowej PKP IC do SOR, (realizowany przez PKP 
Intercity SA); 

– Przygotowanie wytycznych zakupowo-utrzymaniowych w ramach Programu 
Gospostrateg (NCBR, konsorcjum Ministerstwa Infrastruktury i Akademii im. 
L. Koźmińskiego); 

– Projekt w formule partnerstwa innowacyjnego pomiędzy NCBiR i PKP Inter-
city SA, dotyczący procesu zakupowego taboru kolejowego. 

Według wyjaśnień17koszty poniesione przez PFR SA w obszarze prowadzonych 
działań doradczych były kosztami osobowymi, finansowanymi z budżetu PFR SA. 

(akta kontroli str. 78-121,142-143,406-489) 

Program Żwirko i Wigura 

Według SOR, celem Programu było stymulowanie rozwoju zintegrowanych syste-
mów zarządczych pozyskujących dane z bezzałogowych statków powietrznych - 
usługi oparte na wykorzystaniu dronów. 

Na podstawie Decyzji nr 3 Przewodniczącego KERM powołano Zespół zadaniowy 
do realizacji Programu Żwirko i Wigura, a w jego ramach Komitet Sterujący18. 
W skład Komitetu Sterującego powołano Wiceprezesa PFR SA19, natomiast rolę 
Kierownika Programu powierzono pracownikowi PFR SA20. Zgodnie z Decyzją nr 3 
Przewodniczącego KERM do zadań Zespołu zadaniowego należało stymulowanie 
rozwoju zintegrowanych systemów zarządczych pozyskujących dane z bezzałogo-

                                                      
16  Uchwała nr 2/06/2018 Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych z dnia 12 czerwca 

2018 r. w sprawie określenia portfela projektów strategicznych. 
17  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA Pawła Borysa z dnia 29 listopada 2019 r. 
18  Dalej: KS. 
19  Marcin Piasecki Wiceprezes PFR SA. 
20  Zatrudnioną w Departamencie Programów Sektorowych PFR SA – Małgorzatę Darowską, która 

pełniła rolę Kierownika Programu od 19 września 2017 r. do 11 maja 2017 r. ([...]). Następnie rolę 
Kierownika Programu przejęła zatrudniona w PFR SA Karolina Milewska i pełniła ją do 20 listo-
pada 2018 r. Następnie rolę Kierownika Programu powierzono zatrudnionej w PFR SA Barbarze 
Szumskiej. 
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wych statków powietrznych – usługi oparte na wykorzystaniu dronów oraz realizacja 
i koordynacja projektów w ramach Programu. 

(akta kontroli str. 78-86) 

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego Programu Żwirko i Wigura w dniu 22 września 
2017 r. Kierownik Programu21 przedstawiła karty projektów: „Expo Astana Projekt 
realizowany w ramach Programu Flagowego Żwirko i Wigura”, „Rozporządzenie 
dopuszczające loty autonomiczne i BVLOS Projekt realizowany w ramach Programu 
Flagowego Żwirko i Wigura” oraz „Opracowanie założeń systemu certyfikacji BSP 
Projekt realizowany w ramach Programu Flagowego Żwirko i Wigura”. W trakcie 
posiedzenia Komitetu Sterującego Kierownik Programu przedstawiła również pre-
zentację, zawierającą m.in. przedstawienie struktury i roli Zespołu Zadaniowego, 
procesu definiowania Programu: celów, zakresu i założeń Programu i projektów oraz 
sprawozdania z prac w ramach projektów realizowanych w osi UTM/U-Space 
i projektów dotyczących infrastruktury krytycznej oraz sprawozdanie z dodatkowych 
działań w Programie.  

W przedstawionej przez Kierownika Programu na posiedzeniu Komitetu Sterującego 
Programu Żwirko i Wigura w dniu 28 listopada 2017 r. prezentacji zawarto m.in. 
przegląd wykonania działań i zadań zleconych przez Komitet Sterujący, aktualizację 
zakresu Programu, określenie produktów flagowych, celów prowadzonych działań, 
korzyści i wskaźników ich osiągnięcia oraz zaprezentowano koncepcję spółki celo-
wej w ramach Projektu. 

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 27 kwietnia 2018 r. Kierownik 
Programu przedstawiła prezentację zawierającą główne wnioski 
z przeprowadzonych dotychczas prac koncepcyjno-realizacyjnych. Do wniosków 
tych należało: potrzeba modyfikacji celu Programu oraz sporządzenia definicji Pro-
gramu (wraz z określeniem celu i definicji Programu), proponowane kierunki działań 
w obszarach: demonstrator Dronowy U-Space, pakiet legislacyjny, pakiet stymulują-
cy rynek zastosowań BSP, koncepcja rozwoju zintegrowanych systemów wykorzy-
stujących dane z BSP. W prezentacji zawarto także przegląd realizacji projektów 
i zadań w ramach Programu oraz sformułowanie kierunków działań na 2018 r. 

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniu 29 maja 2018 r. 
Kierownik Programu zaprezentowała stan zaawansowania prac nad Programem ze 
wskazaniem barier wdrażania systemu UTM. Prezentacją objęto przedstawienie 
(sformułowanego na poprzednim KS) celu programu, w postaci stworzenia środowi-
ska dla rozwoju rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP)/dronów  
(U-space) oraz problematykę Komercyjnego Demonstratora Dronów. 

W prezentacji Kierownika Programu, podczas posiedzenia Komitetu Sterującego 
w dniu 27 września 2018 r., zawarto omówienie roli i planu działań PFR SA na 
IV kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r. Wśród wskazanych celów aktywności PFR SA 
w ramach Programu Żwirko i Wigura znalazły się: edukacja, platforma wymiany 
doświadczeń między samorządami, wsparcie w usuwaniu zidentyfikowanych barier 
wdrożenia Programu, współpraca z Metropolią Górnośląsko-Zagłębiowską22 na 
gruncie porozumienia zawartego między PFR SA a GZM, w tym pilotaż usług BSP 
w GZM, zorganizowanym we wrześniu 2018 r. warsztacie dla samorządów dotyczą-
cym potencjału i wdrażania usług BSP w samorządach, popularyzacji usług BSP po 
pilotażu.  

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2018 r. 
Kierownik Programu przedstawiła informacje w zakresie celu, zakresu, korzyści 

                                                      
21  Pracownik PFR SA Małgorzata Darowska. 
22  Dalej: GZM. 
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i harmonogramu dwóch planowanych wspólnie z Metropolią Górnośląsko-
Zagłębiowską pilotaży usług opartych o wykorzystanie dronów, tj. usługi monitoringu 
smogu oraz usługi monitoringu nielegalnych wysypisk i składowisk odpadów. 

W dniu 25 stycznia 2019 r. Minister Infrastruktury powołał Pełnomocnika Ministra do 
spraw bezzałogowych statków powietrznych oraz Programu Centralnoeuropejski 
Demonstrator Dronów. Pełnomocnikiem Ministra została Pani Małgorzata Darowska, 
która w trakcie zatrudnienia w PFR SA, ([...]) pełniła rolę Kierownika Programu Żwir-
ko i Wigura. 

W obszarze Programu Żwirko i Wigura, PFR SA uczestniczył w działaniach, których 
elementem była identyfikacja lub komunikacja barier rozwoju branży bezzałogowych 
statków powietrznych.  

Na bazie raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii23 „Zastosowanie 
usług świadczonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (usługi 
BSP) dla wzrostu skuteczności i efektywności oraz jakości świadczenia usług pu-
blicznych przez samorząd terytorialny” „PFR SA przy współpracy z MPiT oraz 
z Polską Izbą Systemów Bezzałogowych24 opracował raport Wprowadzenie do za-
gadnienia wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w samorządzie 
terytorialnym”. Raport, w przyjazny sposób tłumaczył koncepcję usług BSP oraz 
potencjał ich zastosowań. Ponadto, wskazywał zdiagnozowane bariery, tryby pozy-
skiwania usług oraz najczęstsze modele finansowania takich usług. 

PFR SA wspólnie z przedstawicielami PISB opracował i zaprezentował na posie-
dzeniu Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności25 prezentację 
„Bariery w rozwoju popytu na „dojrzałe” usługi BSP”, opisującą zgłaszane przez 
branżę najistotniejsze bariery, dotyczące dojrzałych usług opartych o wykorzystanie 
BSP. Bariery dotyczyły wykorzystania usług BSP w obszarach geodezji, rolnictwa, 
infrastruktury energetycznej, ochrony środowiska, geologii oraz energetyki.  

W celu uruchomienia dialogu z instytucjami publicznymi, w kontekście szukania 
rozwiązań dla usunięcia powyższych barier, PFR SA nawiązał współpracę z MPiT, 
które zorganizowało w tym celu (przy współpracy z PFR SA) dwa spotkania Między-
resortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności MPiT, których celem było 
omówienie barier przy udziale przedstawicieli instytucji publicznych, do których były 
adresowane uwagi ze strony biznesu26.  

(akta kontroli str. 95-99) 

W 2018 r. MPiT sporządziło raport „Zastosowanie usług świadczonych 
z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (usługi BSP) dla wzrostu 
skuteczności i efektywności oraz jakości świadczenia usług publicznych przez sa-
morząd terytorialny”. Raport ten poruszał również kwestie barier w rozwoju tych 
usług. Na bazie tego raportu PFR SA przy współpracy z MPiT oraz z PISB opraco-
wał raport „Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystania Bezzałogowych Statków 
Powietrznych w samorządzie terytorialnym” Raport tłumaczył koncepcję usług BSP 
oraz potencjał ich zastosowań. Ponadto, wskazywał zdiagnozowane bariery oraz 
tryby pozyskiwania usług, a także najczęstsze modele ich finansowania. 

                                                      
23  Dalej: MPiT. 
24  Dalej: PISB. 
25  Prezentacja Barbary Szumskiej koordynatora Programu w PFR SA na posiedzeniu z dnia 

19 grudnia 2018 r. 
26  Spotkania Międzyresortowego Zespołu przy Radzie ds. Innowacyjności MPiT, odbyły się 

19 grudnia 2018 r. oraz 9 stycznia 2019 r. 
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Dodatkowo w dniu 20 lutego 2018 r., w ramach spotkania zorganizowanego przez 
Ministerstwo Energii przy współpracy z PFR SA, zostały szerzej omówione usługi 
BSP oraz bariery z nimi związane, dotyczące branży energetycznej.  

Program Polskie Meble 

Według SOR, celem Programu było stymulowanie rozwoju wzornictwa przemysło-
wego i tworzenia silnych polskich marek wykorzystujących nowoczesne technologie 
i eko-wzornictwo (eko-design). 

Proponowana koncepcja i cel Programu Polskie Meble zaprezentowane zostały 
przez pracownika Departamentu Programów Sektorowych PFR SA podczas spo-
tkania grupy roboczej ds. Programu Polskie Meble, w dniu 13 czerwca 2017 r. 
Zgodnie z przedstawioną koncepcją cel Programu sformułowany został jako: stwo-
rzenie systemu wzmacniającego globalną pozycję branży meblarskiej poprzez 
wzornictwo, nowe technologie oraz tworzenie silnych polskich marek meblowych. 
W prezentacji sformułowano propozycję określenia celów szczegółowych Programu 
w sposób następujący. 

1. Zmiana wizerunku polskiego meblarstwa jako producenta wysokiej jakości 
markowych produktów. 

2. Zajęcie pierwszego miejsca w Europie w wartości eksportu mebli do końca 
2020 roku. 

3. Zajęcie pierwszego miejsca w Europie w wartości produkcji mebli do końca 
2030 roku. 

Podczas kolejnego posiedzenia grupy roboczej ds. Programu Polskie Meble, w dniu 
20 lipca 2017 r. pracownik Departamentu Programów Sektorowych PFR przedstawił 
prezentację zawierającą m.in. przedstawienie kluczowych czynników rozwoju branży 
meblarskiej oraz wyszczególnienie proponowanych działań w Programie w postaci:  

1. opracowania strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021,  

2. pilotażu „Design Starter”, 

3. misji gospodarczej branży meblarskiej do Kazachstanu „Dzień Polskich Me-
bli”.  

W prezentacji ujęto przedstawienie proponowanych kart tych projektów wraz z ich 
omówieniem.  

W trakcie kolejnej prezentacji (podczas kolejnego posiedzenia grupy roboczej ds. 
Programu Polskie Meble, w dniu 29 sierpnia 2017 r.), pracownik Departamentu Pro-
gramów Sektorowych PFR SA dokonał omówienia dotychczasowego wykonania 
działań w ramach Programu, przedstawił analizę kluczowych czynników rozwoju 
branży meblarskiej oraz zaprezentował propozycje kolejnych działań w ramach Pro-
gramu. Prezentacją objęto karty projektów: 

1. Utworzenie pakietu usług dla proeksportowych sektorów – pilotaż dla bran-
ży meblarskiej, 

2. Polski Kongres Meblarski 2017. 

Na podstawie Decyzji nr 4 Przewodniczącego KERM powołano Zespół zadaniowy 
do realizacji Programu Polskie Meble, a w jego ramach Komitet Sterujący. W skład 
Komitetu Sterującego powołano Prezesa Zarządu PFR SA27, natomiast rolę Kierow-
nika Programu powierzono pracownikowi PFR SA28. Zgodnie z ww. Decyzją nr 4 

                                                      
27  Pawła Borysa –Prezesa Zarządu PFR SA 
28  Zatrudniony w Departamencie Programów Sektorowych PFR SA – Tomasz Wiktorski, pełnił rolę 

Kierownika Programu od 10 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. ([...]). Następnie rolę kierow-
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Przewodniczącego KERM do zadań Zespołu zadaniowego należało stymulowanie 
rozwoju branży meblarskiej, poprzez wzornictwo przemysłowe i tworzenie silnych 
polskich marek, wykorzystujących nowoczesne technologie i eko-wzornictwo (eko-
design), a także realizacja i koordynacja projektów w ramach Programu. 

Na posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 6 listopada 2017 r. Kierownik Progra-
mu przedstawił informację na temat portfolio projektów Programu (realizowanych 
i planowanych). W ramach projektów realizowanych wskazała: 

– Misję gospodarczej branży meblarskiej do Kazachstanu – misja zakończona 
podpisaniem memorandum o rozwoju rynku i inwestycjach pomiędzy Asta-
na Inwest i Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli29. W misji 
wzięło udział siedem firm z Polski. Ze strony kazachstańskiej w misji 
uczestniczyło 40 podmiotów. 

– Projekt pilotażu „Granty na Dizajn” („Design Starter”). Opracowano doku-
mentację konkursową. Kontynuacja prac nad założeniami dotyczącymi 
opracowania Generatora Wniosków. Przeprowadzenie etapu uzgodnień 
wewnętrznych opracowanej dokumentacji konkursowej wraz 
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych tej dokumentacji. Nawiązanie 
kontaktów z potencjalnymi grantobiorcami.  

– Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018 – 
2021. Ogłoszenie postępowanie o zamówienie publiczne.  

– Utworzenie pakietu usług dla proeksportowych sektorów – pilotaż branży 
meblowej. Wykonano przegląd instrumentów finansowych grupy PFR oraz 
dokonano wyboru najtrafniejszych dla przedsiębiorców branży meblarskiej. 

W prezentacji zawarto również propozycję karty projektów: 

– „Projekt nowy model promocji i ekspansji zagranicznej”. Zgodnie z założe-
niami projektu konieczne jest: zaplanowanie i realizacja działań promocyj-
nych w 2018 r., w zakresie wsparcia obecności polskich przedsiębiorców na 
głównych imprezach targowych na świecie, realizowanie misji gospodar-
czych oraz budowanie wizerunku kreatywnego. 

– Polska inwestycja w e-handel. Celem projektu był rozwój zagranicznych ka-
nałów dystrybucji polskich mebli przez zaangażowanie kapitałowe PFR SA 
w duże podmioty. Projekt zakładał zaproszenie na indywidualne negocjacje 
10-15 polskich podmiotów w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
polegającego na rozwoju e-handlu i sprzedaży multikanałowej, skierowanej 
na rynki zagraniczne. 

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego w dniu 22 marca 2018 r. Kierownik 
Programu przedstawił status realizowanych projektów: 

– Pakiet usług finansowych dla branży meblarskiej – projekt zakończony, 
wniosek o zamknięcie projektu, 

– Inwestycje w e-handel – projekt odłożony w czasie, brak zidentyfikowanych 
podmiotów gotowych do procesu inwestycyjnego na przyjętych w PFR SA 
zasadach, 

– Opracowanie Strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021, 
PARP – projekt opóźniony ze względu na złożone odwołania. Umowa pod-
pisana, wyniki projektu przesunięte z czerwca 2018 na styczeń 2019, 

                                                                                                                                       
nika Programu przejął Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych PFR SA - Włodzimierz 
Hrywniak. 

29  Dalej: OIGPM. 
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– Granty na Dizajn, PARP – projekt zrealizowany. Aktualnie realizowane jest 
prowadzenie oceny wniosków o powierzenie grantu oraz udzielanie odpo-
wiedzi na zapytania wnioskodawców, prowadzenia działań informacyjnych 
i promocyjnych. 

– Kongres Meblarski 2017 – projekt zakończony. Frekwencja wyniosła około 
130 osób, wniosek o zamknięcie projektu. 

W zakresie przedstawionych przez Kierownika Programu planowanych projektów 
przedstawiono propozycje: 

– Powołania grupy ds. wizerunku kreatywnego. W efekcie zaplanowano opra-
cowanie listy działań promocyjnych wraz z określeniem ich założeń, źródeł 
finansowania, planu realizacji i liderów obejmującej realizację co najmniej 
jednej edycji międzynarodowego konkursu wzorniczego i jednej edycji 
warsztatów kreatywnych. 

– Projektu: Współpraca z branżą meblarską w promocji zagranicznej, projekt 
obejmujący realizację działań promocyjnych w roku 2018 w zakresie wspar-
cia obecności polskich przedsiębiorców na głównych imprezach targowych 
na świecie oraz realizację misji gospodarczych. 

– Projektu Ekspansja zagraniczna – wdrożenie pilotażowej usługi Grupy PFR, 
mającej charakter doradczy i polegającej na wsparciu polskich eksporterów 
w nawiązaniu kontaktów handlowych z zagranicznymi odbiorcami. Pilota-
żem objęto rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

– Podprogramu: Przestrzeń przyjaznej szkoły. Program mający pozwolić na 
znalezienie rozwiązań w jaki sposób przekształcać istniejące i tworzyć nowe 
szkoły, tak aby mogły stanowić środowisko wspierające rozwój młodego po-
kolenia Polaków. 

PFR SA brał udział w opracowaniu i koordynacji projektu pod nazwą Akcelerator 
Eksportu Branży Meblarskiej. 

Projekt miał na celu wsparcie firm w ekspansji zagranicznej w oparciu o narzędzia 
dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami publicznymi 
w dialogu służącym rozwojowi branży. Patronat nad projektem objęła OIGPM oraz 
MPiT. Projekt powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami i w odpowiedzi na ich 
potrzeby poszukiwania szans w eksporcie. W trwającym sześć miesięcy projekcie, 
wzięło udział 21 firm z branży meblarskiej, zatrudniających łącznie ok. 14 tys. osób. 
Projekt składał się ze spotkań z branżą w ramach trzech tzw. stref („Strefy Nowych 
rynków”, „Strefy Firm”, „Strefy Dialogu”). Rolą PFR SA było opracowanie oraz koor-
dynacja procesu Akceleratora, w tym zaangażowanie instytucji publicznych istotnych 
z punktu widzenia branży i poruszanych tematów. Strefa Nowych Rynków obejmo-
wała cykl warsztatów z podmiotami z Grupy PFR zrealizowany w oparciu o realne 
przykłady, z nastawieniem na dyskusję na temat doskonalenia oferty instytucji Gru-
py PFR. Strefa Firm była realizowana poprzez spotkania z przedsiębiorcami prze-
prowadzone z udziałem przedstawicieli poszczególnych podmiotów z Grupy PFR. 
Na tej podstawie przedsiębiorcy mogli zweryfikować swoje potrzeby związane ze 
wsparciem instytucji oferujących finansowanie, ubezpieczenia, kapitał na inwestycje 
zagraniczne czy dotacje i inne usługi w ramach instrumentów Grupy PFR. W Strefie 
Dialogu, realizowanej we współpracy m.in. z MPiT, Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych oraz w komunikacji z innymi instytucjami publicznymi, w ramach wielo-
stronnego dialogu zidentyfikowane zostały najważniejsze wskazane przez przedsię-
biorców bariery rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania wspierające 
eksport. Zidentyfikowane bariery, różnej natury, były zaadresowane do instytucji, 
dysponujących właściwymi dla nich kompetencjami i instrumentami.  
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PFR SA uczestniczył w roli prelegenta w trakcie Ogólnopolskiego Kongresu Meblar-
skiego w Poznaniu organizowanego przez OIGPM. Kongresy towarzyszyły Między-
narodowym Targom Komponentów do produkcji mebli Furnica. 

Podczas Światowej Wystawy Expo, w ramach działania „Misja Gospodarcza do 
Astany” w 2017 r., PFR SA wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz OIGPM zorganizował i uczestniczył w podpisaniu Memorandum o współpracy 
pomiędzy OIGPM i Astana Inwest. Celem działania było stworzenie warunków do 
nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy firmami meblarskimi z Polski i z 
Kazachstanu, poprzez realizację wydarzenia promującego polskie meble podczas 
Expo Astana. 

PFR SA poprzez Kierownika Programu poprzez udział w pracach koncepcyjnych 
oraz spotkaniach roboczych uczestniczył w projekcie „Opracowanie strategii marki 
polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021”. W ramach prowadzonych spotkań 
z przedstawicielami branży meblarskiej, w tzw. „strefie dialogu”, realizowanej przez 
PFR SA we współpracy m.in. z MPiT, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz 
w komunikacji z innymi instytucjami publicznymi, w ramach wielostronnego dialogu 
zidentyfikowane zostały najważniejsze wskazane przez przedsiębiorców bariery 
rozwoju branży oraz pomysły na nowe rozwiązania wspierające eksport. Do naji-
stotniejszych zidentyfikowanych barier rozwoju branży należały: niewystarczające 
nakłady na promocję i budowę marki branży meblarskiej w porównaniu do zagra-
nicznej konkurencji, brak strategicznego podejścia do promocji branży meblarskiej 
oraz budowania jej marki, brak zaufanego źródła wiedzy o regulacjach dot. funkcjo-
nowania na rynkach zagranicznych, trudności w nawiązywaniu kontaktów i weryfika-
cji nowych kontrahentów, brak finansowania kosztów certyfikacji produktów na nowe 
rynki, brak wiedzy na temat dostępnych w ramach Grupy PFR instrumentów finan-
sowych. 

Program Inteligentna Kopalnia 

Według SOR, celem Programu było stymulowanie rozwoju produktów umożliwiają-
cych zdobycie przez polski przemysł istotnej pozycji na globalnym rynku maszyn 
górniczych i budowlanych. 

Dla realizacji Programu Inteligentna Kopalnia nie został powołany zespół zadaniowy. 
Z uwagi na brak powołania zespołu zadaniowego dla PFR SA nie przewidziano 
zadań w zakresie jego wsparcia i koordynacji. 

W dniu 15 maja 2018 r. PFR SA oraz Famur SA, dołączyły do zawartego w dniu 
14 maja 2018 r. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową SA, Przed-
siębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA oraz Indo Polish Chambers of Commerce 
& Industries, którego celem była współpraca przy działaniach handlowych na rynku 
indyjskim, jednym z największych na świecie rynków w branży wydobywczej, obej-
mująca m.in. wspólne składanie ofert. W ramach powyższego porozumienia PFR 
SA koordynował prace grup roboczych uczestników porozumienia: przygotowano 
prezentację wspólnej oferty członków porozumienia na rynek australijski30, przygo-
towano prezentację wspólnej oferty członków porozumienia na rynek indyjski oraz 
opracowano propozycje treści załącznika do umowy pomiędzy Polską i Indiami, 
planowanego do podpisania ze stroną indyjską podczas Bengal Global Business 
Summit 7-8 lutego 2019 r.31  

                                                      
30  Efektem działań członków Porozumienia było m.in. przygotowanie prezentacji wspólnej oferty 

członków Porozumienia na rynek australijski na użytek misji Prezydenta RP do Australii. 
31  W Nowym Delhi doszło do podpisania polsko-indyjskiego porozumienia o współpracy w obszarze 

górnictwa przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz Se-
kretarza Stanu w Ministerstwie Węgla Indii Haribhai Parthibhai Chaudhary 
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Dokumenty regulujące zasady koordynacji realizacji Programów Flagowych 
w PFR SA. 

W PFR SA opracowano dokument pod nazwą „Metodyka Koordynacji Programów 
Flagowych - Zbiór dobrych praktyk rekomendowanych do zastosowania przez Kie-
rownika Programu i Komitet Sterujący Programu Flagowego”. Stanowi on zbiór za-
sad, wytycznych standaryzujących zasady koordynacji, w tym sposób i tryb pracy 
zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji programów flagowych. 
W opracowaniu zawarto zasady koordynacji już stosowane w programach, dotyczą-
ce powoływania przez Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
zespołów zadaniowych ds. programów, „Przewodnik do metodyki koordynacji pro-
gramów flagowych - Opis procesów w cyklu życia Programu” oraz wzorce dokumen-
tów zarządczych.  

Według wyjaśnień przedstawicieli Zarządu PFR SA32 z uwagi na prace prowadzone 
w tym zakresie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów33 jako jednostki nadzoru-
jącej projekty i programy wynikające z SOR, opracowane przez PFR SA zasady nie 
zostały oficjalnie dostosowane, a następnie przyjęte przez Komitety Sterujące do 
stosowania w zespołach zadaniowych powołanych dla programów. W wyjaśnieniach 
wskazano, że Komitety Sterujące funkcjonowały w oparciu o decyzje Przewodniczą-
cego KERM oraz wypracowywanie decyzji w drodze uzgodnienia stanowisk uczest-
ników posiedzeń Komitetów Sterujących. 

(akta kontroli str.8-54, 147-153, 319-346) 

Monitorowanie realizacji Programów Flagowych 

W decyzjach Przewodniczącego KERM ustalono m.in. obowiązki Kierowników Pro-
gramów w zakresie monitorowania postępów prac w projektach i Programie 
i przygotowywanie raportów z tego monitorowania (§ 4 ust. 2, pkt 3) oraz raportowa-
nie postępów prac w projektach i Programie do Kierownika Biura Strategii (§4 ust. 2, 
pkt 4). Wykonując obowiązek monitorowania postępów prac w projektach i w Pro-
gramie, zatrudnieni w PFR SA Kierownicy Programów, podczas kolejnych posie-
dzeń Komitetów Sterujących, dokonywali prezentacji, w których przedstawiali do-
tychczas podjęte działania w ramach realizacji poszczególnych projektów, a także 
prezentowali do dyskusji propozycje działań planowanych do podjęcia.  

Kierownicy Programów sporządzali również w formie tabel w formacie exel, według 
wzorca i na zasadach uzgodnionych między Kierownikiem P3O (Biura Portfeli, Pro-
gramów i Projektów) w Ministerstwie Rozwoju a Kierownikiem BS (Biura Strategii) 
w PFR SA, raporty postępów prac w projektach. Raporty te przedstawiały w kontek-
ście celu i spodziewanych efektów programu: produkty, tzw. „sukcesy komunikacyj-
ne” (w tym efekty uzgodnień z branżą, stanu negocjacji), informacje dotyczące bu-
dżetu (w tym wielkości całkowitego zapotrzebowania, środków zabezpieczonych, 
środków wydanych), harmonogramu (najważniejszych wydarzeń) oraz ryzyk i pro-
ponowanych rozwiązań w tych aspektach.  

Po utworzeniu przez KPRM systemu monitorowania MonAliZa34 Kierownicy Pro-
gramów wprowadzali dane do tego systemu. Według wyjaśnień35 PFR SA nie 

                                                      
32  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA Pawła Borysa i Wiceprezesa Zarządu Tomasza Fila, 

z dnia 15 listopada 2019 r, znak: 568/2019/KW. 
33  Dalej: KPRM. 
34  Monitoring-Analiza-Zarządzanie (MonAliZa) informatyczny system monitorowania realizacji pro-

jektów, w tym projektów flagowych SOR, działający od lipca 2018 r. Obecnie system MonAliZa 
jest administrowany przez Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w KPRM. 

35  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA Pawła Borysa i Wiceprezesa Zarządu Bartłomieja Pawla-
ka, z dnia 12 grudnia 2019 r, znak: PFR/KW/0023/12/2019. 
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uczestniczył w opracowaniu systemu MonAliZa, natomiast uzupełnianie danych 
w systemie przez kierowników projektów flagowych odbywało się każdorazowo na 
żądanie ze strony KPRM. Kierownicy Programów umieszczali w systemie dane 
o statusach projektów, otrzymane od instytucji prowadzących poszczególne projek-
ty, przekazywanych na posiedzeniach Komitetów Sterujących, raportów przekazy-
wanych kierownikom programów albo informacji przekazywanych w rozmowach 
telefonicznych lub bezpośrednich kontaktach. Według wyjaśnień, PFR SA nie po-
siada wiedzy na temat mechanizmów weryfikacji rzetelności danych po stronie 
KPRM.  

W opinii Zarządu PFR SA36 system MonAliZa jest systemem dedykowanym 
i przygotowanym do monitorowania i raportowania projektów, a nie programów skła-
dających się z wielu projektów, tak jak to ma miejsce w przypadku programów fla-
gowych. W związku z tym programy flagowe są w tym systemie odzwierciedlone 
jako projekty, a poszczególne projekty różnych instytucji realizowane w ramach 
danego programu są odzwierciedlone jako zadania danego projektu. W ocenie PFR 
SA ogranicza to ilość danych wprowadzanych do systemu dotyczących poszczegól-
nych projektów oraz uniemożliwia wprowadzanie danych o poszczególnych projek-
tach przez instytucje je realizujące. W złożonych wyjaśnieniach poinformowano, że 
PFR SA rekomendował KPRM wprowadzenie mechanizmu raportowania, w którym 
to poszczególne instytucje realizujące swoje projekty w ramach programu flagowe-
go, miałyby je zdefiniowane w systemie MonAliZa i wprowadzałyby tam dane o nich. 
Taki mechanizm, w opinii PFR SA, byłby skuteczniejszy z punkt widzenia rzetelności 
danych oraz odpowiedzialności poszczególnych instytucji za ich wprowadzanie a do 
jego wdrożenia konieczne byłoby wprowadzenie powiązania między projektami 
w systemie, które identyfikowałoby ich przypisanie do programu flagowego. 

(akta kontroli str. 646-647) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzo-
no następującą nieprawidłowość. 

Kierownicy Projektów nierzetelnie wypełniali obowiązki sprawozdawcze, powierzone 
im w drodze decyzji Przewodniczącego KERM, polegające na monitorowaniu postę-
pów prac w projektach i programach. Polegało to na wprowadzaniu nieprawdziwych 
danych do systemu MonAliZa. Dane o działaniach realizowanych przez inne niż 
PFR SA podmioty zaangażowane w realizację programów pozyskiwano między 
innymi w drodze roboczych kontaktów z pracownikami innych instytucji realizujących 
projekty i programy, bez ich weryfikacji. W konsekwencji, zamieszczano w systemie 
MonAliZa niepełne lub błędne informacje. Jak wynika z ustaleń kontroli NIK37 nie-
prawdziwe dane w systemie MonAliZa dotyczyły między innymi kwot wydatków do-
konanych przez MPiT w Programie Polskie meble oraz osoby pełniącej funkcję 
sponsora w programach Żwirko i Wigura oraz Inteligentna Kopalnia. W konsekwen-
cji dane umieszczone systemie MonAliZa nie były źródłem pełnych i rzetelnych in-
formacji o podejmowanych działaniach i statusie poszczególnych programów. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wypełnianie przez Kierowników Progra-
mów zadań w zakresie planowania, projektowania i koordynacji działań w ramach 
prac zespołów zadaniowych do realizacji Programów Luxtorpeda 2.0, Żwirko i Wigu-
ra oraz Polskie Meble, powołanych przez Przewodniczącego KERM.  

 
                                                      
36  Por. przypis nr 35. 
37  Kontrola Realizacja wybranych projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwo-

ju przeprowadzona w Ministerstwie Rozwoju. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Działania inwestycyjne w ramach Programów podjęte 
przez Spółki Grupy PFR 

Obowiązujące w PFR SA procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych 

W PFR SA nie wprowadzono odrębnej procedury podejmowania decyzji inwestycyj-
nych dla działań inwestycyjnych związanych z realizacją Programów Flagowych. 
Wszystkie projekty inwestycyjne w PFR SA (w tym służące realizacji celów Progra-
mów Flagowych określonych w SOR) prowadzone były w oparciu o „Procedurę po-
dejmowania decyzji inwestycyjnych w Polskim Funduszu Rozwoju Spółce Akcyj-
nej”38. W procedurze tej ustalono m.in., że proces inwestycyjny prowadzony ma być 
z uwzględnieniem zasad: zgodności ze Strategią inwestycyjną oraz Limitami Ryzy-
ka, należytej staranności, przejrzystości, odpowiedzialności, w którym każdy etap 
Procesu Inwestycyjnego ma jasno wyznaczonego gospodarza, działania w najlepiej 
pojętym interesie Funduszu i jego uczestników, znajomości stron zaangażowanych 
w Proces inwestycyjny oraz stosowania najlepszych praktyk rynkowych. 

Określono główne etapy Procesu inwestycyjnego, które w układzie chronologicznym 
polegały na : 

1. Preselekcji i wstępnej analizie potencjalnych Projektów inwestycyjnych, 

2. Analizie wstępnej, 

3. Badaniu Projektu Inwestycyjnego przy wsparciu doradców zewnętrznych 
pod względem prawnym, finansowym, podatkowym, technicznym, bizneso-
wym i środowiskowym,  

4. Negocjacje warunków inwestycji Projektu Inwestycyjnego. 

5. Analizie końcowej, 

6. Negocjacji i podpisania dokumentacji Projektu Inwestycyjnego, 

7. Wypłaty środków, 

8. Monitoringu Lokaty z uwzględnieniem zapisów Planu Operacyjnego, 

9. Wyjścia z Lokaty. 

(akta kontroli str. 55-60) 

W PFR SA określone zostały przez Departament Zarządzania Portfelem „Zasady 
Monitorowania Projektów Inwestycyjnych”. Zgodnie z przyjętymi Zasadami Depar-
tament Zarządzenia Portfelem PFR SA dokonywał monitoringu realizacji Projektu 
i sporządzał z niego Raporty w terminie 40 dni po zakończeniu każdego kwartału. 
Sporządzane raporty podlegały akceptacji przez członka zarządu PFR SA. 

(akta kontroli str. 69-77, 646) 

Działania prowadzone przez fundusze inwestycyjne, których częścią portfeli 
inwestycyjnych zarządza PFR SA39. 

Program Luxtorpeda 2.0 

PESA Bydgoszcz SA 

Projekt inwestycyjny w zakładach PESA Bydgoszcz SA, służył wsparciu rozwoju 
wiodącego polskiego producenta taboru szynowego. Inwestycja zapewniła dla spółki 
kapitał niezbędny dla zapewnienia wzrostu produkcji oraz rozwoju tej spółki. 

                                                      
38  Procedura wprowadzona Uchwałą Zarządu PFR SA, nr 119/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. 
39  Funduszy inwestycyjnych dla których podmiotem zarządzającym jest PFR TFI SA, które zleciło 

zarządzaniem częścią portfeli inwestycyjnych tych funduszy PFR SA na podstawie zawartych 
umów i jednocześnie PFR TFI SA udzieliło PFR SA pełnomocnictw do działania w imieniu Fun-
duszy jako pełnomocnik. 

Opis stanu  
faktycznego 
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W finansowaniu projektu uczestniczyły fundusze, których częścią portfela inwesty-
cyjnego zarządza PFR SA: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw40 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Fundusz PFR Inwestycje 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Kwota zaangażowania FIPP wynosiła 
300 000 tys. zł i przeznaczona została na dofinansowanie spółki PESA w procesie 
wdrażania programu restrukturyzacji. Uruchomiony przez Fundusz [...] (zaangażo-
wanie [...] tys. zł) w 2019 r. program faktoringowy miał na celu krótkoterminowe fi-
nansowanie kapitału obrotowego Spółki.  

Według wyjaśnień41 ocena efektów tej inwestycji dla rozwoju sektora będzie możliwa 
w dłuższej perspektywie, gdyż najbliższe lata będą się wiązały z wieloma strategicz-
nymi inicjatywami oraz bardzo intensywnym rozwojem rynku a także unowocześnie-
niem metod produkcji i rozwojem napędów alternatywnych (wodór). 

Rail Capital Partners Sp. z o. o. 
Inwestycja w spółkę Rail Capital Partners sp. z o. o.42, prowadzącą działalność 
w tzw. formule rosco43, tj. udostępniającą lokomotywy spółkom przewozowym na 
podstawie umów dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. RCP zawarła umo-
wy dostaw oraz utrzymania lokomotyw z dwoma wiodącymi polskimi producentami 
lokomotyw, tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag SA. Produkowa-
ne lokomotywy mogą być wykorzystywane zarówno do ruchu towarowego jak 
i pasażerskiego. W finansowaniu projektu uczestniczył fundusz, którego częścią 
portfela inwestycyjnego zarządza PFR SA - Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych 
FIZAN44. Docelowe zaangażowanie FIIK FIZAN w formie dokapitalizowań oraz po-
życzek właścicielskich, w perspektywie do końca 2021 r. przewidziano na 200 000 
tys. zł. Na dzień 17 grudnia 2019 r. środki wydane w projekcie wyniosły [...] tys. zł, 
z przeznaczeniem na zakup taboru i pokrycie kosztów bieżącej działalności projek-
towej spółki do czasu uzyskania pierwszego przychodu z dzierżawy taboru. Według 
wyjaśnień45 w przedmiocie związku realizacji projektu RCP z celem programu Lu-
xtorpeda 2.0, projekt ten wspiera rozwój polskich producentów taboru szynowego. 
W wyjaśnieniach wskazano, że inwestycja ta była odpowiedzią na potrzeby rynku 
(przewoźników), który przechodzi do modelu koncentrującego się na podstawowej 
działalności (świadczenia usług przewozowych), co prowadzi do eksploatacji dzier-
żawionego taboru (łącznie z utrzymaniem) w miejsce ponoszenia wysokich, jedno-
razowych inwestycji na jego zakup. Według wyjaśnień bez istniejącego potencjału 
krajowych producentów taboru szynowego taka inwestycja nie wspierałaby rozwoju 
sektora w Polsce tylko pozyskiwałaby tabor z zagranicy. W ramach inwestycji RCP 
współpracuje z dwoma polskimi championami (spółki PESA Bydgoszcz SA i NE-
WAG SA) w zakresie zakupów lokomotyw (łącznie zamówionych jest ponad [...]), co 
stanowi dla nich istotny impuls rynkowy oraz rozwojowy. Dzięki inwestycji PESA 
Bydgoszcz SA uruchomiła seryjną produkcję swojego dotychczasowego prototypu 
(lokomotywy elektryczne czteroosiowe z systemem dojazdowym). 

Zgodnie z treścią wyjaśnień inwestycja wpłynie na unowocześnienie taboru 
w Polsce (obecnie średni wiek lokomotyw ok. 40 lat), natomiast efekty tej inwestycji 
w kontekście wpływu na rozwój sektora będzie można ocenić w dłuższej perspekty-
wie. (akta kontroli str. 78-121,142-143,406-489) 

                                                      
40  Dalej: FIPP. 
41  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA Pawła Borysa i Wiceprezesa Zarządu Bartłomieja Pawla-

ka, z dnia 14 stycznia 2020 r, znak: PTR/KW/0010/01/2020 
42  Dalej: RCP. 
43  Ang. rolling stock operating company. 
44  Dalej: FIIK FIZAN. 
45  Por. przypis nr 41. 
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Program Żwirko i Wigura 

WB Electronics SA 

Inwestycja w spółkę WB Electronics SA – spółkę rozwijającą m.in. technologie dro-
nowe oraz elektromobilność. W finansowaniu projektu uczestniczył fundusz, którego 
częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR SA – FIPP. W ramach wykonania 
projektu wydatkowano środki w kwocie 127 600 tys. zł poprzez objęcie przez Fun-
dusz akcji nowej emisji Spółki. Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie przez 
WB Electronics SA programu rozwojowego oraz wykup jednego z akcjonariuszy. 

W złożonych wyjaśnieniach na okoliczność związku inwestycji w spółkę WB Electro-
nics SA46 z celami Programu Żwirko i Wigura wskazano, że inwestycja ta dotyczyła 
największej polskiej spółki zaangażowanej, poprzez jedną ze swoich spółek (Flytro-
nic SA) w rozwój technologii i rozwiązań wykorzystujących bezzałogowe systemy 
powietrzne47. W wyjaśnieniach wskazano, że na dzień dzisiejszy jest to jedyna duża 
spółka w tym sektorze z sukcesem rozwijająca technologie BSP, głównie 
w obszarze zastosowań wojskowych, ale także i cywilnych jak np. monitorowanie 
smogu. Zgodnie z treścią wyjaśnień efekty inwestycji w kontekście jej wpływu na 
rozwój sektora usług opartych o BSP będzie można ocenić w dłuższej perspektywie. 

Program Polskie Meble 

W ramach dedykowanej oferty wspierania eksportu małych i średnich przedsię-
biorstw PFR SA wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zrealizował 
w 2017 r. projekt „Pakiet usług finansowych dla branży meblarskiej Grupa PFR” oraz 
opracował raport prezentujący ofertę Grupy PFR dla branży meblarskiej.  

Podjęto działania celem wdrożenia dwóch projektów: projekt pierwszy dotyczył fi-
nansowania uruchomienia sieci salonów meblowych w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Przewidziano na niego inwestycję kapitałową w wysokości ok. 
[...] tys. zł. Projekt drugi dotyczył przejęcia pakietu kontrolnego (wraz z innymi pod-
miotami) u producenta płyt wiórowych i pilśniowych. Przewidziano na niego inwesty-
cję kapitałową w wysokości powyżej [...] tys. zł. Oba projekty nie zostały zrealizowa-
ne.  

Według wyjaśnień48 w przypadku projektu związanego z uruchomieniem sieci salo-
nów meblowych za granicą (przejęcie konkurencyjnej sieci dystrybucji) transakcja 
nie doszła do skutku z uwagi na wycofanie się partnera biznesowego z realizacji 
projektu ze względu na inne uwarunkowania rynkowe. W wyjaśnieniach wskazano, 
że w przypadku projektu przejęcia pakietu kontrolnego w podmiocie produkcyjnym, 
transakcja nie doszła do skutku z uwagi na brak branżowego inwestora biznesowe-
go zainteresowanego transakcją oraz odłożenie transakcji przez właściciela z uwagi 
na pogorszenie się wyników finansowych spółki. 

(akta kontroli str. 492-531, 626-629, 662-668) 

Program Inteligentna Kopalnia 

Mining Equipment Finance Sp. z o. o. 

FIIK FIZAN objął 49% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mining Equipment 
Finance sp. z o.o.49 Partnerem FIIK FIZAN w przedmiotowej inwestycji był Famur 
SA posiadający 51% udziałów w MEF. Przedmiotem działalności spółki MEF jest 
udostępnianie spółkom wydobywczym w formule leasingu finansowego lub umów 
o zbliżonym charakterze nowoczesnych maszyn i urządzeń górniczych wyproduko-

                                                      
46  Por. przypis nr 41. 
47  Dalej: BSP. 
48  Por. przypis nr 41. 
49  Dalej: MEF. 
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wanych przez Famur SA. FIIK FIZAN prowadził również działalność o charakterze 
doradczym. Realizowany projekt miał na celu współpracę z wiodącym polskim pro-
ducentem sprzętu górniczego. Według wyjaśnień50 inwestycja w spółkę MEF wprost 
realizuje cel Programu Inteligentna Kopalnia, wspiera rozwój polskich spółek z tego 
sektora. W wyjaśnieniach członkowie Zarządu PFR SA wskazali, że inwestycja: 

– była odpowiedzią na potrzeby sektora (kopalń oraz dostawców maszyn gór-
niczych), który z uwagi na trudną kondycję finansową sektora wydobycia 
preferował leasing maszyn i urządzeń górniczych zamiast bezpośrednich 
inwestycji oraz adresował ryzyko związane z brakiem finansowania przez 
banki potrzeb inwestycyjnych spółek wydobywczych; 

– wspiera rozwój krajowego championa w obszarze produkcji maszyn górni-
czych i budowlanych (Famur SA), lidera na polskim rynku, mającego wyso-
kie kompetencje i doświadczenie oraz potencjał do globalnej ekspansji. Ma 
także pośrednio pozytywny wpływ na unowocześnienie oraz poprawę efek-
tywności aktywów wydobywczych kopalń oraz podniesienie bezpieczeństwa 
wydobycia; 

– uruchomiła 50% dźwignię finansową na kapitał – zaangażowanie przez fun-
dusz ponad [...] mln zł przełożyło się na analogiczne zaangażowanie 
w działalność spółki kapitału prywatnego, zatem łącznie instrument ten za-
angażuje ponad [...] mln zł. Pośrednio ten mechanizm przekłada się na 
wzrost zamówień dla kooperantów Famur SA. 

W podsumowaniu udzielonych wyjaśnień wskazano, że finalną ocenę efektów tej 
inwestycji będzie można przeprowadzić w dłuższej perspektywie co najmniej kilku 
najbliższych kilku lat. 

(akta kontroli str. 662-668) 

Działania w ramach realizacji Programów Flagowych, prowadzone przez fun-
dusze inwestycyjne Spółek Grupy PFR, zarządzanych przez PFR TFI SA 

Jak wskazano w złożonych wyjaśnieniach51 zapewnienie niezbędnego finansowania 
podejmowanym działaniom oraz realizowanym projektom, które wpisywały się 
w realizację celów poszczególnych Programów odbywało się również poprzez in-
strumenty oferowane przez: 

 Platformę Funduszy PFR Ventures jako instrumentu dedykowanego dla Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, 

 Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych (FEZ FIZAN) – fundusz zarządzany przez PFR TFI SA.  

PFR Ventures Sp. z o. o. 

W celu finansowania przedsięwzięć gospodarczych, PFR SA stworzył Platformę 
Funduszy PFR Ventures, jako instrument dedykowany dla Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. Specjalizował się on w finansowaniu venture capital w formule funduszy, 
poprzez kilkadziesiąt wybranych pośredników finansowych. 

PFR TFI SA zleciło Spółce PFR Ventures Sp. z o.o.52 zarządzanie następującymi 
funduszami inwestycyjnymi: 

– PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,  

– PFR BizNest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

                                                      
50  Por. przypis nr 41. 
51  Wyjaśnienia Prezesa Zarządu PFR SA Pawła Borysa i Wiceprezesa Zarządu PFR SA Tomasza 

Fila z dnia 13 listopada 2019 r., znak 554/2019/KW. 
52  Dalej: PFRV. 
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– PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

– PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 

– PFR NCBR CVC. 

W ramach wymienionych pięciu funduszy uruchomionych zostało 25 operacyjnych 
funduszy inwestycyjnych o łącznej kapitalizacji [...] mln zł.  

Według wyjaśnień53 polityka inwestycyjna powyższych 25 funduszy inwestycyjnych 
wpisuje się w programy flagowe SOR. Zgodnie z wyjaśnieniami od połowy 2019 r. 
do października 2019 r. fundusze PFRV zapewniły finansowanie dla [...] spółek na 
kwotę [...] mln zł.  

Z uwagi na fakt, że Spółka PFR TFI zleciła zarządzanie wyszczególnionymi powyżej 
pięcioma funduszami Spółce PFRV, dane dotyczące wyszczególnienia realizowa-
nych projektów inwestycyjnych oraz realizujących je beneficjentów, którym PFRV 
zapewniła finansowanie objęte są tajemnicą zawodową, w rozumieniu art. 280 ust. 2 
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna-
tywnymi funduszami inwestycyjnymi54.  

Z uwagi na objęcie tajemnicą zawodową projektów inwestycyjnych zarządzanych 
przez PFR Ventures Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli nie może dokonać oceny 
wpływu projektów finansowanych poprzez fundusze zarządzane przez PFR Ventu-
res Sp. z o.o. na realizację celów Programów Plagowych określonych w SOR. 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 

Instrumentem mogącym zapewnić niezbędne finansowanie działaniom podejmowa-
nym przez spółki Grupy PFR, prowadzonym w zakresie realizacji Programów Fla-
gowych jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ak-
tywów Niepublicznych (FEZ FIZAN). Fundusz zarządzany jest przez PFR TFI SA. 
Wartość Funduszu wynosi [...] mln zł. FEZ FIZAN współinwestuje z polskimi firmami 
w ich zagraniczne spółki zależne.  

Z uwagi na objęcie tajemnicą zawodową, w rozumieniu art. 280 ust. 2 ustawy z dnia 
27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fundu-
szami inwestycyjnymi danych dotyczących inwestycji FEZ FIZAN Najwyższa Izba 
Kontroli nie może dokonać oceny wpływu projektów z udziałem FEZ FIZAN na reali-
zację celów Programów Plagowych określonych w SOR. 

(akta kontroli str. 139-140,404-405) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwier-
dzono nieprawidłowości.  

 

Realizowane przez PFR SA, z udziałem spółek Grupy PFR, projekty inwestycyjne 
podejmowane były w oparciu o wewnętrzną strategię inwestycyjną PFR SA. Prowa-
dzone przez PFR SA inwestycje wyszczególnione w wyjaśnieniach dla NIK jako 
stanowiące elementy realizacji Programów Flagowych, nie były wskazywane jako 
przedsięwzięcia do realizacji w ramach Programów Flagowych przez Komitety Ste-
rujące poszczególnych projektów i nie były wykazywane przez Kierowników Pro-
gramów w dokumentach sprawozdawczych. Zdaniem NIK nie można zatem przyjąć, 
że inwestycje te stanowiły elementy realizacji działań Komitetów Sterujących. Nale-
ży jednakże przyjąć, że działania inwestycyjne służące rozwojowi i stymulacji branż, 
które uznane zostały w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju za szczegól-

                                                      
53  Por. przypis nr 41. 
54  Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm. 

Stwierdzone  
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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nie ważna dla rozwoju polskiej gospodarki, wpisują się w realizację ogólnie sformu-
łowanych w SOR celów Programów Flagowych. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na podsta-
wie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia 
zgodności ze stanem faktycznym oraz kompletności danych w systemie MonAliZa, 
dotyczących realizacji projektów flagowych. 

 

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 pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dy-
rektora 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. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przed-
stawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń 
w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, 6 maja 2020 r.  

 

 

Kontroler  

 

 

(-) Adam Zaborski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

(-) z up. Michał Wilkowicz 
p.o. Wicedyrektora 

 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał 
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Wnioski 
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