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I. Dane identyfikacyjne 
Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., ul. Gen. Władysława Andersa 40, 15-113 
Białystok (dalej: „PCRT” lub „Spółka”). 

 

Mieczysław Pugawko – Prezes Zarządu Spółki1  

 

1. Standardy obsady kadrowej 

2. Cele i zadania nałożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 

 

Lata 2017-2018 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, 
mających wpływ na działalność objętą kontrolą, a w szczególności danych 
dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

 

 

Beata Pawłowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/143/2018 z 5 października 2018 r.   

 (akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1  Od 1 czerwca 2016 r. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W Spółce, zgodnie z wnioskami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi („MRiRW”), 
podjęte zostały działania w celu wprowadzenia w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy („WZA”), zasad dotyczących trybu dokonywania 
kluczowych operacji gospodarczych oraz standardów obsady kadrowej 
i wynagrodzeń członków organów Spółki, określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym4 oraz ustawie z dnia 9 
czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami5. W związku z tym, że Skarb Państwa nie posiadał większości 
głosów w organach PCRT,  uchwały w ww. sprawach nie zostały jednak przyjęte.  

W okresie objętym kontrolą w PCRT przestrzegano przyjętych w Statucie zasad 
dotyczących dysponowania majątkiem oraz powoływania i odwoływania członków 
organów Spółki, a wynagrodzenia wypłacono członkom Rady Nadzorczej Spółki 
(dalej „RN”) i Zarządowi w wysokości wynikającej z uchwał odpowiednio: WZA i RN. 

W latach 2017-2018 Spółce nie były przedstawiane przez MRiRW zadania ani cele 
do wykonania. Realizując własne założenia PCRT uzyskiwało coraz lepszy (dodatni) 
wynik finansowy.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Standardy obsady kadrowej 

1.1. Zasady powoływania i odwoływania członków organów zarządzających 
i nadzorczych Spółki 

Skarb Państwa posiada mniejszościowy udział w PCRT, wynoszący 29,9 %. 
Największym akcjonariuszem Spółki jest PTFI Sp. z o.o. (52,46%).             

  (akta kontroli str. 218) 

1.1.1. W statucie PCRT, ani w uchwałach walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
(dalej: „WZA”) nie wprowadzono obowiązku powołania i odwołania członków 
Zarządu Spółki (dalej „Zarząd”) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, 
o którym mowa w art. 18 ust. 1 uzmp, ani nie określono wymogów, jakie musi 
spełniać kandydat na członka Zarządu, przewidzianych w art. 22 ww. ustawy. 

Na wniosek7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej: „MRiRW”), do porządku obrad 
Nadzwyczajnego WZA zwołanego na 29 sierpnia 2017 r. wprowadzono podjęcie 
uchwał m.in. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu oraz 
w sprawie powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego 
na członka Zarządu, które zawierały zapisy zgodne z ww. przepisami. Projekty tych 
uchwał nie uzyskały większości głosów8.              (akta kontroli str. 35-118, 361-383) 

 

 

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

w formie opisowej. 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm. Ustawa obowiązująca od 1.01.2017 r., zwana dalej „uzmp”. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 2190. Ustawa, obowiązująca od 9.09.2016 r., zwana dalej „uzkw”. 
6  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. 
7  Pisma z 20 czerwca 2017 r. i 26 lipca 2017 r. skierowane do Zarządu 
8  W obu przypadkach w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddanych zostało 10.072 głosy (ilość 

równa liczbie głosów przypadających na Skarb Państwa), a przeciw 17.670, nikt się nie wstrzymał 
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Zgodnie ze statutem Spółki9: 

– Zarząd składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych 
przez RN na trzyletnią kadencję. Jeżeli RN tak postanowi uchwałą, powołanie 
członków Zarządu nastąpi w drodze konkursu. Regulamin konkursu 
opracowuje RN.  

– RN składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez WZA na okres 
wspólnej kadencji (trzy lata), w tym m.in. trzech kandydatów zgłoszonych przez 
akcjonariuszy serii akcji przedstawiających co najmniej  2/5 części kapitału 
zakładowego Spółki oraz dwóch kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy 
serii akcji przedstawiających co najmniej 1/5 części kapitału zakładowego 
Spółki.                                                                                (akta kontroli str. 3-10) 

1.1.2. W okresie objętym kontrolą Zarząd był jednoosobowy. Obecny Zarząd został 
powołany przez RN uchwałą z 30 maja 2016 r.10, po przeprowadzeniu konkursu. 
Osoba wybrana na Prezesa Zarządu spełniała wymogi stawiane kandydatom na to 
stanowisko, tj. posiadała wykształcenie wyższe (ekonomiczne i prawnicze) oraz min. 
3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w różnych podmiotach gospodarczych, 
nie podlegała określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia 
funkcji Członka zarządu w spółkach prawa handlowego, posiadała pełną zdolność 
do czynności prawnych i korzystała z pełni praw publicznych.    

     (akta kontroli str. 400-405, 456-459) 

Ze względu na to, że udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekraczał 
50%, Spółka nie podlegała przepisom art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników11, dotyczącym 
postępowania kwalifikacyjnego przy powoływaniu członków zarządu, a członków 
zarządu nie obowiązywały zakazy i nakazy, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne12.                                                               

W okresie objętym kontrolą Prezes Zarządu corocznie uzyskiwał  absolutorium 
z wykonywania obowiązków (odpowiednio uchwałami WZA z 27 czerwca 2017 r. 
i z 20 czerwca 2018 r.).                                              (akta kontroli str. 36-60, 92-109) 

1.1.3. W latach 2017-2018 w RN zasiadało pięciu członków, w tym dwóch 
reprezentantów Skarbu Państwa. W okresie objętym kontrolą, MRiRW zgłosiło 
dwóch kandydatów do RN (na posiedzeniu WZA 29 sierpnia 2017 r. oraz 
na posiedzeniu WZA z 20 czerwca 2018 r.)13 i obaj zostali powołani. Spółka 
nie dysponuje danymi o sposobie doboru przez MRiRW kandydatów do RN. 

                                                          (akta kontroli str. 61-109) 

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

 

 

                                                      
9  W brzmieniu obowiązującym od 20 października 2014 r. 
10  Kadencja Zarządu rozpoczęła się 1 czerwca 2016 r. 
11  Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, ze zm.  
12  Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. 
13  W obu przypadkach dotyczyło to tych samych kandydatów: w sierpniu 2017 r. członkowie wskazani przez 

MRiRW zastąpili dotychczasowych członków RN, reprezentujących Skarb Państwa (wskazanych przez 
ARMiR i powołanych 14 marca 2016 r. ), a w czerwcu 2018 zostali wskazani na kolejną kadencję RN. 
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1.2. Zasady wynagradzania członków organu zarządzającego i członków 
organu nadzorczego Spółki 

1.2.1. Statut Spółki nie określał zasad wynagradzania członków Zarządu, powierzał 
natomiast uchwalanie tego wynagrodzenia i zawieranie umów z członkami Zarządu 
RN. Ustalenie wynagrodzenia członkom RN należało zaś do kompetencji WZA. 

                                                                                (akta kontroli str. 3-10) 

W okresie objętym kontrolą w Spółce, stosownie do art. 2 uzkw, podjęto działania 
w celu dostosowania zasad wynagradzania członków organu zarządzającego 
i nadzorczego do przepisów art. 4 i 5 ww. ustawy: 

1) Na wniosek MRiRW (skierowany do Zarządu oraz reprezentantów Skarbu 
Państwa pismem z 17 maja 2017 r.) podjęcie uchwał w ww. sprawach zostało 
zamieszczone w porządku obrad WZA zwołanego na 27 czerwca 2017 r. 
Do głosowania przedstawiono projekty według wzoru zaproponowanego przez 
MRiRW, które nie zawierały wysokości wynagrodzenia członków RN oraz 
wynagrodzenia stałego dla członków Zarządu (pozostawione były puste 
miejsca). W trakcie posiedzenia 27 czerwca 2017 r. (na wniosek reprezentanta 
Skarbu Państwa) w projekcie uchwały dotyczącej zasad wynagradzania 
członków RN dopisano, że będzie to 0,5-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego14 (dalej „GUS”). Natomiast przed 
głosowaniem nad uchwałą dotyczącą zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków Zarządu Spółki przewodniczący WZA zwrócił uwagę, że zgodnie 
ze Statutem Spółki zasady wynagradzania Członków należą do kompetencji 
RN a nie WZA – nie uzupełniono wysokości wynagrodzenia. Oba projekty 
uchwał nie uzyskały większości głosów15. 

2) Na wniosek MRiRW (skierowany do Zarządu pismem z 26 lipca 2017 r.) 
do porządku obrad Nadzwyczajnego WZA zwołanego 29 sierpnia 2017 r. 
wprowadzono podjęcie m.in. uchwały w sprawie zasad kształtowania 
wynagrodzeń Członków Zarządu. Przedstawiony projekt (wskazany przez 
MRiRW) zawierał zasady wynagradzania zgodne z art. 4-8 uzkw16. Projekt 
nie uzyskał większości głosów17.                   (akta kontroli str. 61-109, 365-383) 

W Spółce zasady wynagradzania członków Zarządu zostały wprowadzone uchwałą 
RN Giełdy Rolno-Towarowej S.A. w Białymstoku (wcześniejsza nazwa PCRT) z 31 
sierpnia 2000 r.18 Ustalono w niej, że wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu, 
określone kwotowo, stanowić będzie równowartość od trzech do pięciu średnich 
krajowych w sektorze przedsiębiorstw łącznie z zyskiem z miesiąca poprzedniego. 
Ponadto Prezesowi przysługuje prawo do uznaniowej premii kwartalne w wysokości 

                                                      
14  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) – zwana dalej „uzkw”. 
15  W obu przypadkach w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddanych zostało 10.072 głosy, a przeciw 

17.670, nikt się nie wstrzymał od głosu. 
16  Spółka zatrudniała 6 pracowników i a jej roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych był niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro. Dlatego w projektach przyjęto: 
m.in. 1) wynagrodzenie prezesa oraz członka zarządu: stałe od 1 do 3-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. roku poprzedniego, ustalane 
kwotowo przez RN oraz zmienne (uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych określonych przez 
RN), nieprzekraczające 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym (określane przez RN), 
które mogło być wypłacone pod warunkiem stwierdzenia realizacji celów zarządczych i po udzieleniu przez 
WZA absolutorium członkowi zarządu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. 

17  W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddanych zostało 10.072 głosy, a przeciw 17.670, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. 

18  Uchwała nr 1/4/III/2000 RN Giełdy Rolno-Towarowej S.A. w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie 
ustalenia zasad zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu Spółki do dnia kontroli nie została uchylona. 
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30% kwartalnego wynagrodzenia, którą RN może przyznać w drodze odrębnej 
uchwały. Przyznanie premii uzależnione miało być od oceny pracy Zarządu przez 
RN. Na posiedzeniu RN 7 lutego 2018 r. członkowie RN reprezentujący Skarb 
Państwa zasygnalizowali o oczekiwaniu Skarbu Państwa co do zmian zasad 
wynagradzania członków Zarządu, obowiązujących na podstawie ww. uchwały. 
W protokołach RN do dnia zakończenia kontroli nie zamieszczono informacji 
na temat ewentualnych dalszych działań w tej sprawie. 

         (akta kontroli str. 32-34, 146-193) 

1.2.2. W okresie objętym kontrolą Prezesowi Zarządu przyznano na podstawie 
umowy o pracę wynagrodzenie w wysokości [...]19, zgodnie z bieżącymi uchwałami 
RN w tej sprawie20. Wynagrodzenie to mieściło się w granicach kwoty ustalonej 
na podstawie art. 4-8 uzkw, natomiast było niższe niż określone w uchwale RN 
z 2000 r.21 Prezes Zarządu zwracał się do RN o ukształtowanie jego wynagrodzenia 
zgodnie z ww. uchwałą (m.in. we wniosku z 10 kwietnia 2018 r. i 3 września 
2018 r.). RN na posiedzeniu 16 października 2018 r. jednomyślnie negatywnie 
rozpatrzyła ostatni z ww. wniosków.                                   (akta kontroli str. 406-421) 

1.2.3. Członkowie RN otrzymywali wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
określonej uchwałami WZA, ustalonej jako iloczyn podstawy wymiaru 
(„wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z premią z zysku ogłaszanego przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim za ostatni miesiąc minionego kwartału”) oraz 
mnożnika, który w okresie objętym kontrolą wynosił: 

[...]22.                                                    

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

1.3. Monitorowanie działalności Spółki przez przedstawicieli SP w organie 
nadzorczym 

1.3.1. Skarb Państwa nie dysponował władztwem korporacyjnym w stosunku 
do PCRT (nie wywierał decydującego wpływu na jego działalność), bowiem 
nie dysponował większością głosów w organach Spółki, ani nie miał prawa 
powoływać lub odwoływać większości członków organów Spółki.              

Wg Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa23 
(zał. 2), obowiązek przekazywania informacji kwartalnych podmiotowi 
wykonującemu prawa z akcji lub udziałów spoczywa nie na organach spółki, tylko 
na reprezentantach Skarbu Państwa w RN. Z wyjaśnień członków RN (wskazanych 
przez MRiRW) wynika, że od chwili ich powołania (29 sierpnia 2017 r.), 
ww. informacje były przekazywane terminowo, tj. do ostatniego dnia miesiąca 
następującego po upływie danego kwartału, a za IV kwartał – do 15 lutego 
następnego roku.                                                                (akta kontroli str. 449-455) 

                                                      
19  Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT 
z 2.01.2019 r. 

20  Wysokość wynagrodzenia ustalona została uchwałami RN z: 30 maja 2016 r. […], 7 września 2017 r. […] 
oraz 2 sierpnia 2018 r. […]. 

21  Przykładowo trzykrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw łącznie z zyskiem w lipcu 
2018 r. stanowi kwotę 14.475,06 zł.  

22  Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. 
o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT 
z  2.01.2019 r. 

23  Zasady opracowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, prezentowane na stronie internetowej KPRM 
https://nadzor.kprm.gov.pl/sprawozdawczosc 
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1.3.2. W okresie objętym kontrolą w RN zasiadało 2 reprezentantów Skarbu 
Państwa. Byli oni obecni na wszystkich posiedzeniach RN24 i brali udział 
w głosowaniu wszystkich uchwał podejmowanych przez RN. W latach 2017-2018 
podejmowane były uchwały m.in. w sprawie:  

– oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za lata 2016 i 2017 (w każdym przypadku sprawozdania 
zostały jednomyślnie ocenione pozytywnie i przekazane do zatwierdzenia przez 
WZA),  

– udzielenia absolutorium za lata 2016 i 2017 Prezesowi Zarządu,  

– przyjęcia sprawozdań RN z działalności w latach 2016 i 2017, 

– ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz przyznania mu premii 
kwartalnych, 

– wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki 
za rok 2017/2018, 

– zgody na zaciąganie zobowiązań przez Zarząd.          

W latach 2017-2018 nie wystąpiły przypadki braku realizacji przez Zarząd uchwał 
RN.                                                                                     (akta kontroli, str. 119-193) 

W związku z wnioskiem Prezesa Zarządu z 10 kwietnia 2018 r. o zmianę jego 
wynagrodzenia i ukształtowanie zgodnie z uchwałą RN z 31 sierpnia 2000 r., RN 
uchwałą z 3 lipca 2018 r. postanowiła o upoważnieniu Przewodniczącego RN 
do wglądu do wszystkich dokumentów Spółki dotyczących regulacji wynagrodzeń 
Zarządów Spółki w latach 2000-2018. Z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, 
że na prośbę Przewodniczącego przygotował i przekazał wykazy uchwał RN 
kształtujących wynagrodzenie, uchwał powołujących wraz z uchwałami o wysokości 
przyznanego wynagrodzenia, zestawienie zbiorcze zawartych umów o pracę 
z ewentualnymi porozumieniami zmieniającymi ze stwierdzeniem ich kompletności 
oraz kserokopie dokumentów, tekstu jednolitego statutu oraz regulaminu pracy RN.   
Temat był omawiany na posiedzeniu RN z 2 sierpnia 2018 r.25  

(akta kontroli str. 169-174, 422-427) 

Innych uchwał w sprawie przeprowadzenia kontroli w Spółce RN w latach 2017-
2018 nie podejmowała i nie delegowała swoich członków do podjęcia kontroli. 
Członkowie RN reprezentujący Skarb Państwa nie wnosili o prowadzenie kontroli 
w Spółce.                                                                        

Członkowie RN reprezentujący Skarb państwa wyjaśnili, że „RN na bieżąco 
kontrolowała działalność Spółki, w tym w szczególności: analizując dokumenty 
finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), zasięgając informacji o prowadzonych 
postępowaniach sądowych, zasięgając informacji o umowach z zewnętrznymi 
podmiotami świadczącymi usługi doradcze w kontekście efektywności ponoszonych 
kosztów. Uważnej analizie zostały poddane również biznes plany dotyczące 
realizacji inwestycji polegającej na budowie Hali w Białymstoku przy ul. Gen. 
Andersa oraz nabycia nieruchomości w Wasilkowie.”  

Z protokołów posiedzeń RN wynika, że na każdym z nich omawiana była sytuacja 
finansowa PCRT.                                                 (akta kontroli str. 119-193, 449-455) 

WZA na podstawie uchwał przekazanych przez RN, w terminie określonym w art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości26, podjęło uchwały 
(27 czerwca 2017 r. i 20 maja 2018 r.) o: zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu 

                                                      
24  Od 1 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. odbyło się 10 posiedzeń RN. 
25  W protokole z posiedzenia nie opisano wniosków z analizy przedstawionych dokumentów. 
26  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.  
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z działalności spółki i sprawozdań finansowych za lata 2016 i 2017, podziale zysku 
za lata 2016 i 2017 oraz o udzieleniu absolutorium członkom organów spółki 
(prezesowi Zarządu i członkom RN), wykonującym czynności w latach 2016 i 2017. 

                                                (akta kontroli, str. 35-60, 92-109) 

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

W Spółce podjęto działania w celu wdrożenia standardów obsady kadrowej, 
określonych w uzmp, jednak nie udało się ich przyjąć, ze względu 
na mniejszościowy udział Skarb Państwa w PCRT. Wynagrodzenia Prezesowi 
Zarządu oraz członkom RN wypłacano zgodnie z bieżącymi uchwałami odpowiednio 
RN oraz WZA. Uchwały organów statutowych Spółki były realizowane przez Zarząd 
w trakcie bieżącej działalności Spółki. 

2. Cele i zadania nałożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2.1. Realizacja przez spółkę celów lub zadań nałożonych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2.1.1. W  latach 2017-2018 PCRT nie otrzymywało ze strony MRiRW zadań 
lub celów do realizacji.                                         (akta kontroli str. 422-427, 449-455) 

2.1.2. W okresie objętym kontrolą w Spółce nie opracowywano strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa, ani odrębnych rocznych planów rzeczowo-finansowych. Zgodnie 
z Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa 
(zaakceptowanymi przez Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r.) zarząd 
spółki z udziałem Skarbu Państwa, powinien opracowywać wieloletnie plany 
strategiczne i przedkładać je radzie nadzorczej do zaopiniowania. Plan rzeczowo 
finansowy, stanowiący plan operacyjny spółki na dany rok obrotowy, powinien być 
przyjęty przez zarząd i pozytywnie zaopiniowany do końca pierwszego kwartału roku 
obrotowego.                                                                               

Członkowie RN reprezentujący Skarb Państwa wyjaśnili, że kwestia dotycząca 
wprowadzenia w Spółce obowiązku uchwalania planów rzeczowo-finansowych była 
podnoszona kilkukrotnie, jednak „spotkało się to z brakiem zainteresowania 
ze strony pozostałych członków RN. Pozostały skład RN stoi na stanowisku, 
iż w związku z tym, że w PCRT Skarb Państwa nie posiada władztwa 
korporacyjnego, zasady określone w tym dokumencie [„Zasadach nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”] nie muszą być 
stosowane.”27 

Prezes Zarządu wyjaśnił: „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
z udziałem Skarbu Państwa rozróżniają dwa rodzaje podmiotów: spółki w których 
Skarb Państwa posiada tzw. władztwo korporacyjne oraz spółki, w których Skarb 
Państwa nie wywiera decydującego wpływu na działalność tej spółki poprzez 
posiadanie większości głosów w organie stanowiącym, bądź organie zarządzającym 
lub nadzorczym (…). Sprawa tzw. władztwa korporacyjnego była wielokrotnie 
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach RN obecnej i poprzedniej kadencji, Zarząd 
posiada również opinię prawną obsługującej Spółkę Kancelarii Prawnej, z której 
wynika, że Spółka powinna kierować się przepisami znajdującymi się w Ksh, 
szczególnie art.428 §2 Ksh, art. 382Ksh oraz art.390 Ksh.” Prezes Zarządu dodał: 
„Cele na następne lata były każdorazowo określane w sprawozdaniach Zarządu 
za poprzedni rok obrachunkowy. (…) Są to zadania dotyczące realizacji inwestycji, 
zarówno remontowo-odtworzeniowych, jak też nowych, takich jak na przykład 
budowa nowej hali nr 3. Poza tym w przygotowywanych przez Spółkę RN 

                                                      
27  Wyjaśnienie odnosiło się także do zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu. 
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prognozach finansowych są zawarte cele finansowe, szczególnie dotyczące wzrostu 
przychodów netto ze sprzedaży, jak też zysku netto. Wszystkie parametry finansowe 
na bieżąco są kontrolowane przez RN. Zarząd na bieżąco przygotowuje i przekazuje 
członkom RN bilans, Rachunek zysków i strat oraz analizy porównujące osiągane 
przez Spółkę wyniki, w tym wykonania „rok do roku”.  

(akta kontroli str. 422-427, 449-455) 

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. zapisano, że „W latach 
następnych kontynuowana będzie dotychczasowa działalność operacyjna. W roku 
2017 planowany jest wzrost przychodów o 5% i o kolejne 5% w roku 2018." Jako 
zadanie inwestycyjne na lata następne wskazano głównie wykończenie hali nr 3. 

(akta kontroli str. 194-204) 

W 2018 roku Zarząd opracował Biznesplan realizacji inwestycji polegającej 
na budowie hali nr 3 w Białymstoku przy ul. Generała Władysława Andersa 40 
(dalej: „Biznesplan”). Dołączono do niego 13-letnie projekcje finansowe (na lata 
2018-2030). Ostateczna wersja Biznesplanu została omówiona na posiedzeniu RN 
20 listopada 2018 r. (nie wniesiono uwag).          (akta kontroli str. 190-193, 292-322) 

2.1.3. Prezes Zarządu pismem z 18 maja 2018 r. zwrócił się do MRiRW 
o zmniejszenie zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa poprzez sprzedaż 
części akcji Spółki. Obecny udział w kapitale na poziomie 29,9% przesądza, 
wg przepisów unijnych, że PCRT zaliczana jest do grupy dużych przedsiębiorców 
i w związku z tym nie ma możliwości korzystania z interesującego go wsparcia 
zewnętrznego (np. dofinansowania z UE). Prezes wskazał, że „PCRT może 
startować jedynie w tych konkursach, które są kierowane do firm dużych natomiast 
w naszym województwie większość środków jest skierowana do firm mikro i małych. 
Jeśli nawet są jakiekolwiek projekty skierowane do firm dużych, to niestety tam 
również nie mamy z takimi firmami w konkursach żadnych szans, bowiem często 
występujący „próg wyjścia” jest na takim poziomie, że wnioski 
o kilkanaście/kilkadziesiąt milionów złotych nas jako spółki nie interesują, pozostają 
poza naszymi możliwościami. (…) Próbowaliśmy wystąpić z wnioskiem o pożyczkę 
modernizacyjną. Niestety jako firma o statucie dużego przedsiębiorstwa nie możemy 
ubiegać się o takie preferencyjne finansowanie.” 

W odpowiedzi (pismo z 16 sierpnia 2018 r.) MRiRW poinformował, że nie znajduje 
uzasadnienia do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce. Wskazał, 
że: MRiRW będzie aktywnie dążył do wzmocnienia nadzorowanych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa z branży rolno-spożywczej, celem nawiązania szerszej 
współpracy pomiędzy podmiotami, które mogłyby prowadzić programową, 
systematyczną i świadomą współpracę. MRiRW w najbliższym czasie będzie 
wypracowywać zasady wzajemnej kooperacji pomiędzy zakładami przemysłowymi, 
producentami rolnymi i spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. w ramach 
tworzonego Narodowego Holdingu Spożywczego. (…) Zgodnie z założeniami 
polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu 
Państwa zbywanie ich wymaga zgody Rady Ministrów poprzedzonej oceną 
zasadności takiego zbycia.”                                                (akta kontroli str. 389-393) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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2.2. Wprowadzanie i przestrzeganie przez Spółkę wymagań określonych 
w art. 17 ust. 1-4 i 6 uzmp. 

2.2.1. Na wniosek MRiRW (pismo z 26 lipca 2017 r. skierowane do Zarządu) 
w porządku Nadzwyczajnego WZA, zwołanego na 29 sierpnia 2017 r., umieszczono 
podjęcie uchwał w sprawach, określonych w art. 17 ust. 1-4 i 6 uzmp)28, tj.: 

− rozporządzania składnikami aktywów trwałych,  

− zasad postępowania przy zawieraniu i zmianie umów o usługi prawne, 
marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) 
i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, jak też 
przy zawieraniu umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych o podobnym 
skutku, 

− zasad i trybu zbywania środków trwałych, 

− przedkładania WZA sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach 
na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich 
i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem.  

Alternatywnie MRiRW zaproponowało podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Spółki, polegającej na wprowadzeniu do niego ww. zasad. 

Zgłoszone projekty uchwał (o treści zaproponowanej przez MRiRW) nie uzyskały 
większości głosów WZA29.                                       (akta kontroli str. 61-91, 365-383) 

2.2.2. Statut Spółki określał kompetencje organu stanowiącego i nadzorczego 
w zakresie rozporządzania majątkiem Spółki lub udziału w innych podmiotach. 
Do szczegółowych uprawnień RN należało wyrażanie zgody: 

– na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz utworzenie spółki 
lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji, 

– na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia 
przekraczającego wartość 1/5 kapitału zakładowego, 

– na dokonanie przez Spółkę darowizny. 

Do kompetencji WZA należało natomiast wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości 
Spółki lub prawa użytkowania wieczystego, a także na zbycie lub wydzierżawienie 
przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania. 

(akta kontroli str. 3-10) 

W PCRT przestrzegano przyjętych w Statucie zasad dotyczących rozporządzania 
majątkiem Spółki. Zarząd uzyskał wymaganą zgodę WZA (uchwała z 26 
października 2016 r.) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 
o pow. 2.233 m2 w Wasilkowie, zabudowanej budynkiem i prawa własności tego 
budynku hali produkcyjno-magazynowej o pow. użytkowej 1.421,06 m2 (za cenę 
[...]30). Sprzedaży działki dokonano 4 stycznia 2018 r. za [...]31. Realizując ww. 
uchwałę WZA Spółka spłaciła całością uzyskanej ze sprzedaży kwoty część 
zaciągniętego kredytu hipotecznego.       

Była to jedyna czynność zrealizowana przez Zarząd w okresie objętym kontrolą, 
wymagająca zgody RN lub WZA.                        (akta kontroli str. 146-149, 324-335) 

                                                      
28  Do wniosku MRiRW załączone były projekty uchwał. 
29  W każdym przypadku w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały oddanych zostało 10.072 głosy (ilość 

równa liczbie głosów przypadających na Skarb Państwa), a przeciw 17.670, nikt się nie wstrzymał. 
30  Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT z 
2.01.2019 r. 

31 Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w. 
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Uchwałami z 3 lipca 2018 r. RN upoważniła32 Zarząd do:  

1) Zaciągnięcia zobowiązań finansowych33 do kwoty [...]34 na sfinansowanie 
budowy hali nr 3. Następnie uchwałą z 20 listopada 2018 r. RN podwyższyła 
kwotę zobowiązania, na które wyraziła zgodę, [...]35 (w związku z wyższymi niż 
zakładano kosztami inwestycji, wynikającymi ze złożonych ofert)  

2) Zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego wraz 
z budynkami, położonego na działce o nr geod. 3684/8 w Wasilkowie 
ul. Nadrzeczna 22 za kwotę [...]36 Jeden z członków RN (reprezentant Skarb 
Państwa) zwrócił się 27 lipca 2018 r. do RN z wnioskiem o uchylenie uchwał w 
ww. sprawie. Wskazał na wątpliwości dotyczące biznes planu37 oraz zwrócił 
uwagę na nieotrzymanie aktualnego operatu szacunkowego. Na posiedzeniu 
RN z 16 października 2018 r. przyjęto uchwałę o odrzuceniu wniosku członka 
RN. (głosowało 4 członków RN: dwóch „za”, jeden „przeciw” a jeden się 
wstrzymał). 

Czynności określone w ww. uchwałach (z 3 lipca 2018 r.) do końca listopada 2018 r. 
nie zostały faktycznie zrealizowane.     (akta kontroli str. 169-179, 185-189, 394-395) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

W Spółce podjęto działania w celu dostosowania regulacji wewnętrznych 
dotyczących kluczowych czynności gospodarczych do wymogów art. 17 uzmp. 
Nie zdołano jednak przyjąć uchwał w tych sprawach, gdyż Skarb Państwa 
nie dysponował większością głosów. W PCRT stosowano wewnętrzne (określone 
w Statucie) zasady w tym zakresie. 

Spółka nie miała wytyczanych przez MRiRW celów ani zadań. W okresie objętym 
kontrolą realizowała własne założenia.  

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 

3.1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, zgodnie z jej statutem, jest 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.  

(akta kontroli str. 3-10) 

W 2017 roku przychody PCRT wyniosły [...]38.                 
(akta kontroli str. 227, 249, 267, 287) 

PCRT nie posiadało udziałów ani akcji w innych spółkach.       (akta kontroli str. 461) 

3.1.2. Koszty PCRT w 2017 r. wyniosły [...]39.                     (akta kontroli str. 247-278) 

3.1.3. W 2017 r. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości [...]40.  
(akta kontroli str. 249) 

                                                      
32  W każdym przypadku za przyjęciem uchwały głosowało pięciu (wszyscy) członków RN, w tym dwóch 

reprezentujących Skarb Państwa. 
33  W formie kredytu inwestycyjnego, bankowej pożyczki hipotecznej lub zobowiązania o charakterze leasingu 

nieruchomości. 
34  Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT 
z 2.01.2019 r. 

35  Tajemnica przedsiębiorstwa –  j.w. 
36  Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w. 
37  Wskazano m.in. na brak odniesienia do inwestycji budowy hali nr 3 oraz przedstawienia i zbadania innych 

ofert podobnych nieruchomości w Wasilkowie czy w Białymstoku. 
38  Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT 
z 2.01.2019 r. 

39  Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w.  
40 Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w.  
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Zgodnie z uchwałami WZA zysk Spółki uzyskany w 2016 i 2017 r. przeznaczono 
na kapitał zapasowy (20%) oraz kapitał rezerwowy (80%). Nie wypłacano dywidend.     

                                                (akta kontroli str. 247-278) 

Na 30 września 2018 r. PCRT osiągnęło zysk w wysokości [...]41.  
(akta kontroli str. 287, 292-322) 

3.1.4. W 2017 roku wartość bilansowa Spółki wzrosła w stosunku do 2016 roku 
[...]42. 

                                                                   (akta kontroli str. 247-278, 288) 

Kapitał własny w badanym okresie systematycznie wzrastał i wynosił odpowiednio: 
[...]43.     

(akta kontroli str. 247-278, 288) 

3.1.5. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości44 sprawozdanie finansowe PCRT za 2017 r. zostało poddane 
badaniu przez biegłego rewidenta. Wyboru firmy audytorskiej dokonała RN 
na posiedzeniu 24 października 2017 r., zgodnie z jej kompetencją określoną 
w statucie Spółki. Na podstawie czterech ofert wybrano firmę spełniającą wymogi 
art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym45 (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych46). W protokole z posiedzenia RN nie zawarto kryteriów 
jakimi kierowano się przy wyborze biegłego rewidenta.47 Umowa z ww. firmą 
dotyczyła badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 
za wynagrodzeniem w wysokości 9 tys. zł netto (za każde z badań). Zleceniobiorca 
w umowie oświadczył, że „spełnia przewidziane przepisami powszechnie 
obowiązującymi wymagania w przedmiocie bezstronności i niezależności”.     

(akta kontroli, str. 142-145, 279-283) 

RN ani WZA nie podejmowały uchwał, określających dodatkowe zasady wyboru 
firmy audytorskiej, wynikające z wytycznych Prezesa Rady Ministrów dla spółek 
z udziałem Skarbu Państwa48. W okresie objętym kontrolą rozpatrzenie tego 
zagadnienia nie było zgłaszane do porządku obrad ww. organów. 
Sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe za 2017 rok zawierało 
elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości 

       (akta kontroli, str. 247-278, 284-286) 

3.1.6. W 2017 roku główne wskaźniki ekonomiczne Spółki uległy poprawie 
w stosunku do stanu z 2016 roku: 

– [...]49. 

                                                      
41 Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w.  
42 Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w. 
43 Tajemnica przedsiębiorstwa – j.w. 
44  Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
45  Dz. U. poz. 1089, ze zm. 
46  Nr 2847 listy firm audytorskich, prowadzonej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, dostępnej na stronie 

www.pibr.og,pl. 
47  W Spółce nie było uregulowań dotyczących takich kryteriów. W umowie o przeprowadzenie badania 

sprawozdania finansowego Zleceniodawca oświadczył, że wybór Zleceniobiorcy, jako firmy audytorskiej 
uprawnionej do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego nastąpił zgodnie z wymogami art. 66 
ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

48  Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie 
finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa 
sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017, opublikowane na stronie BIP Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów  

 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nadzor-wlascicielski/5423,Nadzor-wlascicielski.html 
49 Dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia  1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa PCRT 
z 2.01.2019 r. 
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 (akta kontroli, str. 287-288) 

W raporcie z badania sprawozdania finansowego PCRT za 2016 rok (za 2017 rok 
nie sporządzono takiego raportu, gdyż przepisy go już nie wymagały) biegły 
rewident wskazał m.in., że: 

– działalność Spółki jest dochodowa poziom wskaźnika rentowności 
na działalności operacyjnej jest wysoki, 

– poziom wskaźników płynności jest niski ale ze względu na strukturę 
podmiotową i terminową zadłużenia (wysoki udział kredytu) uznano, 
że płynność jednostki jest pod kontrolą, 

– firma posiada dość wysokie bezwzględne zadłużenie, niemniej jego struktura 
terminowa (wysoki udział długoterminowego kredytu inwestycyjnego o jeszcze 
10-letnim okresie spłaty) oraz dostosowanie okresu spłaty do zdolności Spółki 
w zakresie generowania nadwyżki środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej powoduje, że brak jest zagrożenia dla jego terminowej obsługi. 

W opinii biegłego rewidenta nie występowały bezpośrednie zagrożenia finansowe 
dla kontynuowania działalności Spółki w najbliższym roku obrotowym. 

(akta kontroli, str. 228-246) 

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

W okresie objętym kontrolą działalność Spółki była dochodowa. PCRT uzyskiwało 
coraz lepszy (dodatni) wynik finansowy. 

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 Delegatury NIK w Białymstoku. 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. 

 

Białystok, dnia 18 grudnia 2018 r. 

 

Kontroler: 

Beata Pawłowska 
główny specjalista k. p. 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Agata Ciupa 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


