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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/017 – Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Sylwia Woźniak-Waszak – główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LBY/91/2017 z 5 lipca 2017 r. 

2. Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska – główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LBY/92/2017 z 5 lipca 2017 r. 

3. Elżbieta Warda-Fereniec – główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LBY/96/2017 z 7 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A., 85-950 Bydgoszcz,  
ul. Toruńska 1551  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariusz Rędaszka - Prezes Zarządu2  

(dowód: akta kontroli str. 44, 496) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność Spółki w latach 2014 - 2017 
(do 30 czerwca)4 w zbadanym zakresie.  

W okresie 2014 - 2017 (I półrocze) nabór na członków Zarządu Spółki5 był 
prowadzony w oparciu o opracowane kryteria i procedury doboru kandydatów. 
Osoby wybrane do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki posiadały 
odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie zawodowe, a z wykonania 
obowiązków w poszczególnych latach objętych kontrolą uzyskiwały absolutorium. 
Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej6 i Zarządu Spółki odpowiadała 
przepisom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

                                                      
1 Dalej: „Spółka” lub „Stomil". 
2 Od 16 sierpnia 2017 r. W okresie od  1 czerwca do 15 sierpnia 2017 r. do wykonywania czynności członka 

Zarządu - Prezesa Zarządu został oddelegowany Pan Andrzej Sarnecki – członek Rady Nadzorczej. Zgodnie z 
§ 21 ust. 1 Statutu Spółki, „do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”. Od 18 maja 2012 r. do 8 czerwca 
2015 r. Prezesem Zarządu był Pan Bohdan Stankiewicz – zarząd jednoosobowy. Od 8 czerwca do 28 sierpnia 
2015 r. Prezesem Zarządu był Pan Marek Koczwara – zarząd dwuosobowy. Od 28 sierpnia do 24 października 
2015 r. p.o. Prezesa Zarządu był Pan Leszek Wysocki – zarząd jednoosobowy. Od 24 października 2015 r. do 
31 maja 2017 r. Prezesem Zarządu był Pan Leszek Wysocki – zarząd dwuosobowy. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 

4 Okres objęty kontrolą. 
5 Dalej: „Zarząd”. 
6 Dalej: „RN” lub „Rada”. 

Ocena  

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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niektórymi podmiotami prawnymi7. W Spółce przestrzegane były przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne8. 

Działalność Zarządu była nadzorowana przez RN, która na bieżąco dokonywała 
analiz i ocen sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych, 
sporządzanych przez Zarząd.  

Zarząd Spółki opracował długookresową strategię działalności Spółki, która 
zawierała wszystkie istotne obszary działalności, a stopień jej realizacji był oceniany 
zarówno przez Zarząd Spółki, jak i przez Radę. NIK pozytywnie ocenia podjęte 
przez Spółkę działania mające na celu wprowadzenie do stosowania zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W latach 2014 - 2016 wskaźniki rentowności Spółki wykazywały tendencję 
wzrostową. Spółka odnotowała w ww. okresie poprawę wyniku finansowego. Na 
bieżąco regulowano zobowiązania podatkowe.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących Skarb Państwa9 oraz 

ocena ich działalności 

1.1. Kryteria i procedury doboru kandydatów na stanowiska w organach 
Spółki  

Zgodnie ze Statutem organami Spółki były: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne 
Zgromadzenie. Członków Zarządu powoływała i odwoływała RN na okres wspólnej 
kadencji trwającej trzy lata, jednak każdy z członków Zarządu mógł być odwołany 
lub zawieszony w czynnościach przez Radę lub Walne Zgromadzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 69, 97-110, 127-154) 

Nabór kandydatów na członków Zarządu odbywał się zgodnie ze Statutem Spółki, 
po przeprowadzeniu przez RN postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczęcie 
postępowania kwalifikacyjnego było uzasadnione: 

− upływem kadencji Zarządu i związanym z tym obligatoryjnym terminem 
wszczęcia postępowania na trzy miesiące przed upływem kadencji oraz 
rozszerzeniem składu Zarządu (uchwałą Nr 29/VII/2015 z 23 lutego 2015 r. RN 
określiła dwuosobowy skład Zarządu10, a uchwałą Nr 30/VII/2015 z 23 lutego 
2015 r. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu 
oraz Członka Zarządu VII kadencji)11;  

− odwołaniem przez RN z dniem 28 sierpnia 2015 r. Prezesa Zarządu powołanego 
na to stanowisko 8 czerwca 2015 r.12; w uchwale nie wskazano przyczyn 
odwołania13; 

                                                      
7 Dz. U z 2017 r. poz. 1222.  
8 Dz. U z 2017 poz. 1393. 
9 Dalej: „SP”. 
10 Od 1 stycznia 2014 r. do 8 czerwca 2015 r. Zarząd był jednoosobowy. 
11 Na stanowisko Prezesa wybrano Pana Marka Koczwarę, na stanowisko Dyrektora ds. sprzedaży – Pana 

Leszka Wysockiego. 
12 RN uchwałą Nr 68/VII/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. odwołała z funkcji Prezesa Zarządu, a uchwałą Nr 

69/VII/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. określiła jednoosobowy skład Zarządu VII kadencji, powierzyła 
Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Wysockiemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu do czasu wyłonienia 
w postępowaniu konkursowym nowego składu Zarządu Spółki. Uchwałą Nr 75/VII/2015 z dnia 26 września 
2015 r. RN wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Stomil VII kadencji. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− określeniem 24 października 2015 r. przez RN dwuosobowego składu Zarządu 
(uchwałą Nr 89/VII/2015 z dnia 12 grudnia 2015 r. wszczęto postępowanie 
kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. finansowych)14;  

− rezygnacją z dniem 31 maja 2017 r. z funkcji Prezesa Zarządu z przyczyn 
osobistych (uchwałą z 22 kwietnia 2017 r. RN wszczęła postępowanie na 
stanowisko Prezesa Zarządu).   

Kwalifikacje i doświadczenie kandydatów na członków Zarządu weryfikowano na 
podstawie otrzymanych aplikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych.  

W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu bez wyboru kandydata. Przyczyną 
była zmiana składu RN na ostatnim etapie postępowania15. 

(dowód: akta kontroli str. 7-60, 135, 174-175, 501-502) 

Walne Zgromadzenie Spółki udzielało absolutorium z wykonania obowiązków przez 
członków organów Spółki za lata 2014 - 2016.  

(dowód: akta kontroli str. 61-80, 175-176) 

W latach 2014 - 2017 (I półrocze) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie16 
czterokrotnie podejmowało decyzję o zmianie w składzie RN przed upływem 
kadencji. Spółka nie miała wpływu na skład RN oraz nie znała procedur wyboru 
kandydatów do pełnienia funkcji członków Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 81-111, 172, 176-177) 

W okresie objętym kontrolą osoby pełniące funkcję członka Zarządu posiadały 
wykształcenie wyższe związane z działalnością Spółki lub ekonomiczne. Ich staż 
pracy wynosił od 10 do 27 lat. Jeden z czterech członków Zarządu pełnił wcześniej 
funkcję Prezesa Zarządu w innej spółce. Członkowie RN powołani z ramienia 
pracowników posiadali wykształcenie średnie lub wyższe licencjackie oraz zdali 
egzamin na członków rad nadzorczych. Ich staż pracy wynosił 21 i 29 lat.     

(dowód: akta kontroli str. 179-181, 224-228) 

Wysokość wynagrodzenia członka Rady nie przekraczała jednego przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego17. Członkowie RN poza wynagrodzeniem nie otrzymywali innych 
świadczeń od Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 224-290) 
                                                                                                                                       
13 Janusz Silski - członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd poinformowali, że zgodnie z obowiązującym w chwili 

odwołania Prezesa postanowieniem § 25 ust. 1 Statutu Spółki i art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeksu spółek handlowych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, dalej: „ksh”/ Członek Zarządu mógł być w każdej 
chwili odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie bez pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. 
Ponadto Statut Spółki nie zawierał postanowień ograniczających prawo odwołania do ważnych powodów.  

14 Uchwała RN nr 86/VII/2015 z dnia 24 października 2015 r. dotycząca określenia liczby Członków Zarządu 
Stomil.  

15 Uchwałą nr 139/VII/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. RN wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 
Prezesa Zarządu Stomil. Uchwałą nr 148/VII/2015 z dnia 20 maja 2017 r. RN oddelegowała Członka Rady 
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu – Prezesa Zarządu od 1 czerwca  
2017 r. do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 13 czerwca 2017 r. 
dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Uchwałą nr 159/VII/2017 z 13 lipca 2017 r. RN zakończyła 
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki odstępując od postępowania bez 
rozstrzygnięcia. Uchwałą nr 161/VII/2017 z 17 lipca 2017 r. RN ponownie wszczęła postępowanie 
kwalifikacyjne na ww. stanowisko. 

16 Dalej: „NWZ”. 
17W czwartym kwartale 2013 r. wynagrodzenie wyniosło 4 004,35 zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (dalej: OPGUS) z dnia 20 stycznia 2014 r.); w czwartym kwartale 2014 r. - 4 138,58 zł (OPGUS 
z dnia 20 stycznia 2015 r.); w czwartym kwartale 2015 r. – 4 280,39 zł (OPGUS z dnia 20 stycznia 2016 r.); 
w czwartym kwartale 2016 r. – 4 403,78 zł (OPGUS z dnia 18 stycznia 2017 r.).   
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Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu nie przekraczała pięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku  
w czwartym kwartale roku poprzedniego18. Członek Zarządu pełniący funkcję 
Prezesa otrzymał do użytkowania samochód służbowy. Koszty poniesione za 
użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych rozliczane były 
comiesięcznie w formie dobowego ryczałtu oraz ewidencji przebiegu. Poza 
wynagrodzeniem członkowie Zarządu nie otrzymywali innych świadczeń od Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 181-223) 

W okresie 2014 - 2017 (I półrocze) członkowie Zarządu przestrzegali ograniczeń 
wynikających z przepisów ww. ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i nie pełnili funkcji 
w zarządach oraz radach nadzorczych innych spółek. 

(dowód: akta kontroli str. 178) 

1.2. Wykonywanie obowiązków w Spółce przez reprezentantów SP 

W latach 2014 - 2017 (I półrocze)19 Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo 
Rozwoju nie zlecało RN kontroli konkretnych obszarów działalności Spółki. W ww. 
okresie Rada wykonywała nadzór nad Spółką kolegialnie. W latach 2014 - 2016 
odbyło się 28 posiedzeń Rady (odpowiednio: 8, 10 i 10 posiedzeń), a w I półroczu 
2017 r. siedem. Na posiedzeniach omawiano m.in. uzyskiwane efekty ekonomiczne, 
wykonanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz Planu Restrukturyzacji 
Spółki, inicjatywy mające na celu optymalizację kosztów działalności Spółki oraz 
zagrożenia dla działalności wraz ze wskazaniem podjętych lub planowanych działań 
zapobiegawczych, istotne postępowania sądowe, w których stroną była Spółka. 
Kryteria oceny działalności Spółki stanowiły m.in. przychody ze sprzedaży, koszty 
działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej, 
wynik finansowy brutto/netto, wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe, sytuacja 
kadrowa, budżet marketingowy, inwestycje.  

RN uchwałą z 9 kwietnia 2015 r. delegowała dwóch członków Rady do 
przeprowadzenia indywidualnej kontroli działań Spółki, w szczególności w zakresie 
składanych przez Zarząd oświadczeń, podpisywanych umów i zaciąganych 
zobowiązań finansowych w okresie od dnia podjęcia ww. uchwały do dnia odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r., tj. do 
8 czerwca 2015 r. Łącznie sprawdzono 132 dokumenty20 i – w ocenie 
przeprowadzających kontrolę – żaden z dokumentów nie budził wątpliwości co do 
zasadności jego wystawienia, jak również nie zachodziła konieczność dalszego 
wyjaśniania zawartych w nim danych. 

Rada pozytywnie oceniła sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również 
sprawozdania finansowe za lata 2014 - 2016. 

W latach 2014 - 2016 odbyły się: trzy Walne Zgromadzenia Zwyczajne i 14 
Nadzwyczajnych, a w I półroczu 2017 r. jedno Zwyczajne i jedno Nadzwyczajne. 
W badanym okresie Walne Zgromadzenie zatwierdzało sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, udzielało absolutorium członkom 
Zarządu oraz członkom Rady, a także podejmowało uchwały o pokryciu 

                                                      
18 Jak w przypisie nr 17. 
19 W 2012 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zleciło RN nadzór nad realizacją Planu Restrukturyzacji Spółki 

w latach 2011-2015. Realizacja Planu była oceniana w trakcie jego wdrażania oraz oceniona przez RN po jego 
zakończeniu.  

20 100 dokumentów dotyczyło otrzymywanych lub składanych przez Spółkę zamówień, 10 dokonywanych opłat, 
siedem zawieranych umów lub ich projektów, dwa zmiany warunków umów o pracę, trzy udzielanych 
pełnomocnictw, 10 zawarcia umów o pracę. 
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straty/podziale i przeznaczeniu zysku. Zarząd realizował uchwały RN oraz Walnego 
Zgromadzenia, przedkładając organom nadzoru sprawozdania z ich wykonania. Do 
czasu zakończenia kontroli NIK21 do realizacji pozostały uchwały dotyczące 
zakupu/sprzedaży elementów majątku, o które wnioskował Zarząd. 

 (dowód: akta kontroli str. 325-330, 415, 481-482) 

W okresie 2014 - 2017 (I półrocze) dwukrotnie dokonano zmian Statutu Spółki: 

− Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany22 Statutu w związku 
z obniżeniem kapitału zakładowego23 z 31 076,0 tys. zł do 20 852,0 tys. zł, celem 
pokrycia strat z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2014. RN uchwałą24 
z 12 czerwca 2015 r. przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki. Powyższa zmiana 
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego25; 

− NWZ dokonało zmiany26 Statutu dostosowując jego treść do aktualnych 
przepisów prawa, w tym ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym27. Zarząd Spółki wystąpił28 do RN o przyjęcie tekstu 
jednolitego Statutu, który został przyjęty przez Radę 13 lipca 2017 r.29  

(dowód: akta kontroli str. 330, 482) 

W okresie 2014 - 2017 (I półrocze) Spółka nie dokonywała zbycia zorganizowanej 
części swojego majątku w drodze umów sprzedaży lub wniesienia do innych 
podmiotów. W ww. latach Spółka dokonała sprzedaży30: 

− prawa wieczystego użytkowania gruntu niezbudowanej nieruchomości 
w Bydgoszczy za kwotę 260,0 tys. zł; 

− prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanej nieruchomości oraz prawo 
własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, stanowiących 
odrębny od gruntu przedmiot własności położonej w Łabiszynie za 1 125,0 tys. zł. 

Na powyższą sprzedaż Spółka uzyskała pozytywną opinię RN31 oraz zgodę NWZ32. 

(dowód: akta kontroli str. 330-332) 

                                                      
21 Do 9 sierpnia 2017 r. 
22 Uchwała ZWZ nr 6 z 8 czerwca 2015 r., akt notarialny Repertorium A Nr 9029/2015. 
23 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 10 zł do 

6,71 zł. Liczba akcji (3.107.600) pozostała bez zmian. Nie wpłynęło to na wartość kapitałów własnych Spółki.  
24 Nr 55/VII/2015. 
25 Dalej: „KRS”. 
26 Uchwała NWZ nr 3 z 13 czerwca 2017 r., akt notarialny Repertorium A Nr 14515/2015.  
27 Dz. U. z 2016 r. poz. 2259. 
28 Uchwała Zarządu Nr 38/VII/2017 z 20 czerwca 2017 r. 
29 Do 8 sierpnia 2017 r. Statut nie został zarejestrowany w KRS. Spółka złożyła wniosek w KRS 20 czerwca 

2017 r., który następnie uzupełniono 14 lipca 2017 r. po przyjęciu tekstu jednolitego Statutu przez Radę 
Nadzorczą o tekst jednolity i uchwałę Rady.  

30 Zbycie na podstawie: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1055 (w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2017 r.), 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania 
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 
27, poz. 177 ze zm.), Statutu Spółki.  

31 Uchwała Nr 93/VI/2013 z 30 października 2013 r. i Uchwała Nr 127/VII/2016 z 8 listopada 2016 r.  
32 Uchwała NWZ Nr 1 z 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości niezabudowanej o wartości przekraczającej równowartość 30,0 tys. euro za cenę nie niższą niż 
260,0 tys. zł (wartość określona na podstawie operatu szacunkowego – 186,0 tys. zł), akt notarialny 
Repetytorium A Nr 19308/2013. Na mocy uchwały NWZ nr 1 z 2 września 2016 r. Spółka uzyskała zgodę na 
zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Łabiszynie, za cenę nie niższą niż 1 125,0 tys. zł. 
Z uwagi na brak oferentów, NWZ w dniu 10 listopada 2016 r. uchyliło powyższą uchwałę i wyraziło zgodę na 
zbycie bez przeprowadzenia przetargu prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz prawa własności 
budynków i budowli posadowionych na tych działkach o wartości przekraczającej równowartość 30,0 tys. euro 
za cenę nie niższą niż 1 125,0 tys. zł, akt notarialny Repetytorium A Nr 33282/2016. 
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Członkowie Zarządu: Andrzej Sarnecki i Sebastian Walerych poinformowali, że 
Stomil prowadzi działalność handlową w oparciu o umowy handlowe, kontrakty 
zagraniczne oraz bieżącą sprzedaż polegającą na złożeniu przez klienta 
zamówienia, potwierdzenia tego zamówienia oraz jego realizację. Maksymalny 
okres obowiązywania umów i kontraktów wynosi 12 miesięcy i jest związany głównie 
z udziałem w przetargach publicznych, gdzie podstawowym wymogiem jest stałość 
cen przez taki okres. Po upływie tego czasu oferta handlowa jest weryfikowana 
i dostosowywana do aktualnych wymogów rynku oraz działań firm konkurencyjnych. 
Podobne rozwiązania (tj. głównie poprzez złożenie, potwierdzenie zamówienia, 
a następnie jego realizację) stosuje się w przypadku zakupu surowców.  

(dowód: akta kontroli str. 332) 

Członkowie Zarządu Andrzej Sarnecki i Sebastian Walerych poinformowali także, że 
Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej. 

(dowód: akta kontroli str. 333) 

W okresie 2014 - 2017 (I półrocze) Spółka nie tworzyła spółek zależnych i nie 
obejmowała akcji/udziałów w innych podmiotach.  

(dowód: akta kontroli str. 334) 

1.3. Długookresowa strategia Spółki i jej realizacja 

Zarząd Spółki uchwałą33 przyjął „Strategię Bydgoskich Zakładów Przemysłu 
Gumowego Stomil S.A. na lata 2011 - 2015”34. Powyższa strategia została 
przedstawiona RN. Jako cele strategiczne wskazano m.in. (1) utrzymanie pozycji 
lidera sprzedaży węży hydraulicznych oraz wicelidera sprzedaży węży 
przemysłowych na rynku polskim, (2) optymalizację skali działania w zakresie 
gumowych artykułów technicznych, (3) wzrost udziału w krajowym rynku węży 
gumowych, (4) osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 3% w okresie 3 lat, 
(5) wzrost wydajności pracy poprzez inwestycje w nowoczesny aparat wytwórczy, 
zmiany w organizacji pracy i limitowane zatrudnienie, (6) zwiększenie przychodów 
ze sprzedaży o 50%, (7) zwiększenie produkcji i sprzedaży przewodów 
hydraulicznych. Powyższe cele Spółka planowała osiągnąć m.in. poprzez: 
(a) odnowienie i modernizację maszyn i urządzeń do produkcji węży gumowych, 
(b) intensyfikację produkcji i sprzedaży wyrobów jedynie rentownych, a zaprzestanie 
produkcji wyrobów nierentownych lub niewystarczająco rentownych, (c) wdrażanie 
nowych i modernizację produkowanych wyrobów, (d) dalsze unowocześnianie 
i rozbudowę marketingowego systemu sprzedaży dostosowanego do różnych 
segmentów rynku, (e) aktywną politykę kadrową. W ramach Strategii skonstruowano 
Plan Restrukturyzacji Spółki, który został opisany w dalszej części wystąpienia. 
Spółka zrealizowała cele, jednak nie wszystkie w założonym stopniu35.  

Uchwałą36 z 14 kwietnia 2016 r. Zarząd przyjął „Strategię Bydgoskich Zakładów 
Przemysłu Gumowego Stomil S.A. na lata 2016 - 2018”. Strategia została 
przedstawiona Radzie Nadzorczej. Cele strategiczne stanowiły aktualizację 
i rozwinięcie założeń przyjętych w latach poprzednich, tj. m.in. (1) zwiększenie 
w okresie 3 lat udziału wartości sprzedaży na eksport z 35% do 45%, (2) osiągnięcie 

                                                      
33 Uchwała Nr 70/V/10 Zarządu Stomil S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. 
34 Dalej: „Strategia”. 
35 M.in. nie udało się osiągnąć zakładanej rentowności operacyjnej i zwiększenia przychodów ze sprzedaży. 

Przyczyną były głównie zmiany otoczenia rynkowego, których Spółka nie przewidziała (m.in. upadłość jednego 
z głównych odbiorców, ulokowanie w Polsce fabryki produkcji węży hydraulicznych konkurencyjnej firmy, 
trudności finansowe kluczowych klientów eksportowych, kryzys branży górniczej w Polsce, destabilizacja 
gospodarczo-polityczna na rynkach wschodnich, import tanich artykułów gumowych z Dalekiego Wschodu).  

36 Nr 22/VII/16. 
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i utrzymanie marży zysku na sprzedaży na poziomie min. 3,0%, (3) rozwój 
technologii poprzez inwestycje w zakresie produkcji węży hydraulicznych, węży 
przemysłowych i mieszanek gumowych, (4) reorganizację działalności Spółki, w tym 
majątku oraz procesów operacyjnych. 

Przyjęte w ww. Strategiach założenia i kierunki strategiczne nie ulegały zmianie 
w okresie, którego dotyczyły. Strategie zostały opracowane przez Zarząd we 
własnym zakresie. Spółka nie ponosiła dodatkowych kosztów w związku z ich 
sporządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 416-478, 479) 

Odnośnie monitorowania stanu realizacji Strategii przez Zarząd i RN, Sebastian 
Walerych - Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy poinformował, że wytyczenie 
kierunków działania i sformalizowanie strategii przyczyniło się do skonstruowania: 
Planu na lata 2016 - 2018, Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 r., Planu 
Rzeczowo-Finansowego na 2017 r. Realizacja ww. planów jest omawiana 
i prezentowana każdorazowo przez Zarząd na posiedzeniach Rady. Spółka 
sporządza kwartalne sprawozdania z wykonania planów i osiąganych rezultatów 
ekonomiczno-finansowych, w tym m.in. dotyczących przychodów i ich struktury, 
kosztów działalności Spółki, marż na sprzedaży, wyników finansowych, 
przeprowadzonych i planowanych inwestycji, itp. Stopień realizacji celów Spółki jest 
prezentowany w sprawozdaniach Zarządu z działalności, które wraz ze 
sprawozdaniem finansowym podlegają opiniowaniu przez Radę. Realizacja planów 
i strategii jest analizowana i monitorowana przez Zarząd na bieżąco i dodatkowo 
przy okazji sporządzania ww. dokumentów na potrzeby RN i Walnego 
Zgromadzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 479-480) 

W 2016 r. w Spółce powołano zespół ds. wdrożenia dobrych praktyk w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Sebastian Walerych - Członek 
Zarządu/Dyrektor Finansowy poinformował, że na przełomie 2016/2017 roku Spółka 
była na etapie kształtowania i identyfikowania obszarów związanych z CSR. Spółka, 
w ramach Planu Rzeczowo-Finansowego na 2017 r., przyjęła Budżet Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu na 2017 r. Zaplanowane działania Spółki dotyczą 
obszarów: relacje z konsumentami, środowisko, relacje z pracownikami, rodzina 
i prawa człowieka, podnoszenie kwalifikacji pracowników. W 2017 r. wprowadzono 
Procedurę dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Przyjęte rozwiązania miały na celu poprawę efektywności wydatkowania środków 
przeznaczonych na relację Spółki z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.  

(dowód: akta kontroli str. 480) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zbadanym 
zakresie.  

2. Wyniki działalności Spółki 

2.1. Suma bilansowa Spółki na koniec 2016 r. wynosiła 43 630,6 tys. zł i była 
wyższa o 5,7% w porównaniu do 2015 r. (41 274,7 tys. zł) i o 2,4% w porównaniu do 
2014 r. (42 613,7 tys. zł). 

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

 Opis stanu 
faktycznego 
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Aktywa trwałe 

Znaczącą część aktywów trwałych w latach 2014-2016 (odpowiednio 40,6%, 41,8% 
i 34,3% majątku) stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, w tym szczególnie: 
− budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (odpowiednio 20,4%, 23,8% i 19,3% 

wartości aktywów Spółki); 
− maszyny i urządzenia techniczne (11,1%, 13,1% i 10,8% wartości majątku);  
− grunty stanowiące odpowiednio 3,9%, 3,9% i 3,5% sumy aktywów. 
Według stanu na koniec 2016 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych zmalała od 
2014 r. o 2 311,0 tys. zł.  

Inwestycje długoterminowe stanowiły odpowiednio 0,5%, 0,01% i 0,01% majątku 
Spółki. Na koniec 2016 r. wynosiły one 5,1 tys. zł i dotyczyły udziałów w innych 
jednostkach. W stosunku do roku poprzedniego wartość inwestycji 
długoterminowych nie uległa zmianie. 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe uległy zmniejszeniu z poziomu 
444,1 tys. zł w 2014 r., 379,1 tys. zł w 2015 r. do 348,3 tys. zł na koniec 2016 r. 
Spowodowane to było głównie spadkiem aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego.  

Aktywa obrotowe 

Majątek obrotowy na koniec 2016 r. stanowił 64,1% wartości majątku Spółki i udział 
ten wzrósł w stosunku do lat poprzednich (57,7% w 2014 r. i 56,6% w 2015 r.). 
W 2016 r. w stosunku do stanu na koniec 2014 r. aktywa obrotowe wzrosły 
o 3 350,6 tys. zł. 

W 2016 r. zwiększeniu uległa wartość zapasów o 3 254,4 tys. zł, co stanowiło wzrost 
o 24,4% w stosunku do roku 2015 i 22,9% w porównaniu do 2014 r. W obrębie 
zapasów zwiększeniu uległa szczególnie wartość materiałów, która w 2016 r. 
wzrosła o 3 862,0 tys. zł w porównaniu do 2015 r. (tj. o 92,8%) i o 2 827,0 tys. zł 
w porównaniu do 2014 r. (tj. o 54,4%). 

W 2016 r. zwiększeniu uległy należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 
o 1 447,1 tys. zł (o 18,9%) w stosunku do 2014 r. i o 2 033,4 tys. zł (o 28,7%) 
w porównaniu do 2015 r.   

Zmniejszeniu uległy w 2016 r. inwestycje krótkoterminowe: o 560,3 tys. zł (o 38,9%) 
w porównaniu do 2014 r. i o 729,0 tys. zł (o 45,3%) w porównaniu do 2015 r. 

Krótkoterminowe rozliczenia okresowe stanowiły 0,4% wartości majątku Spółki i ich 
wartość utrzymywała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.  

Źródła finansowania majątku  

Własne źródła finansowania stanowiły w latach 2014 - 2016 odpowiednio: 48,9%, 
51,5% i 50,8% wartości majątku Spółki. Zwiększenie wartości kapitałów własnych od 
2014 r. wyniosło 1 309,0 tys. zł. Wzrost wartości kapitałów własnych na koniec 
2016 r. wynikał z przeznaczenia zysku osiągniętego przez Stomil na utworzenie 
kapitału zapasowego w wysokości 337,0 tys. zł. 

W porównaniu do 2015 r. obce źródła finansowania wzrosły o 1 428,9 tys. zł 
(o 7,1%). Wzrost dotyczył głównie zobowiązań krótkoterminowych, które w 2016 r. 
uległy zwiększeniu o 2 585,0 tys. zł w stosunku do 2015 r. (o 24,1%). Zwiększenie 
dotyczyło głównie innych zobowiązań finansowych, które w 2016 r. wzrosły 
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o 1 668,8 tys. zł (o 733,4%)37. Zwiększeniu uległy również zobowiązania 
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług o 26,2% w porównaniu do 2014 r. i o 37,2% 
w porównaniu do 2015 r. Wpływ na to miał zakup materiałów przeznaczanych na 
cele produkcyjne. Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły w 2014 r. 29,4%, 
w 2015 r. 25,9% i w 2016 r. 30,4% wartości majątku Spółki. 

Zobowiązania długoterminowe na koniec 2016 r. uległy zmniejszeniu o 410,5 tys. zł 
w stosunku do 2015 r. (tj. 15,7%). Zmniejszenie dotyczyło innych zobowiązań 
finansowych (z tytułu leasingu), które zmalały o 235,6 tys. zł oraz zmniejszenia 
długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 174,9 tys. zł. 
Zobowiązania długoterminowe obejmowały odpowiednio: 5,2%, 6,3% i 5,1% 
majątku Spółki.  

Rozliczenia międzyokresowe w latach 2014 - 2016 stanowiły odpowiednio 10,0%, 
9,5% i 7,4% sumy pasywów, osiągając na koniec 2016 r. 3 227,1 tys. zł. 
Zmniejszenie w 2016 r. rozliczeń międzyokresowych o 689,6 tys. zł było wynikiem 
rocznego odpisu w pozostałe przychody operacyjne umorzeń do wysokości 
amortyzacji środków trwałych przyjętych nieodpłatnie, bądź pokrytych dotacją. 

(dowód: akta kontroli str. 317-322, 483-486) 

Wyniki finansowe Spółki 

Spółka w latach 2014 - 2016 uzyskała przychody38 w wysokości odpowiednio: 
57 918,0 tys. zł, 58 150,6 tys. zł i 52 093,3 tys. zł. 

Przychody netto ze sprzedaży malały i na koniec 2016 r. wynosiły 49 524,7 tys. zł, 
co stanowiło 89,3% wartości z 2014 r. i 86,8% wartości przychodów netto ze 
sprzedaży z 2015 r.  

W 2016 r. zmniejszeniu w porównaniu do 2014 i 2015 r. uległy: 
− koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów odpowiednio o 16,1% 

i 14,7%; 
− koszty sprzedaży o 13,6% i 21,8%; 
− koszty ogólnego zarządu o 6,2% i 6,4%. 

Przychody ze sprzedaży netto stanowiły odpowiednio: 95,7%, 98,1% i 95,1% 
przychodów ogółem. Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży przy 
jednoczesnym wyższym zmniejszeniu wartości kosztów spowodowało, że Spółka 
w 2016 r. osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 831,1 tys. zł, który był jednak 
niższy o 15,7% niż w roku poprzednim. W 2014 r. Spółka poniosła stratę ze 
sprzedaży w wysokości 1 088,8 tys. zł. 

W latach 2014 - 2016 Spółka poniosła koszty ogółem39 w wysokości odpowiednio 
58 373,1 tys. zł, 57 474,8 tys. zł i 50 645,1 tys. zł, z tego koszty działalności 
operacyjnej stanowiły odpowiednio 96,8%, 97,5% i 96,1% kosztów ogółem. 
Najwyższe poniesione przez Spółkę koszty operacyjne stanowiły: 
− zużycie materiałów (odpowiednio: 22 580,3 tys. zł, 22 078,1 tys. zł, 

17 575,5 tys. zł); 
− wynagrodzenia z narzutami (13 139,8 tys. zł, 13 745,0 tys. zł, 13 980,2 tys. zł); 
− zużycie energii (4 809,7 tys. zł, 5 432,8 tys. zł, 5 218,7 tys. zł). 

                                                      
37 Zwiększenie było spowodowane zmianą prezentacji w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. zobowiązań 

z tytułu faktoringu, które w poprzednich okresach sprawozdawczych pomniejszały saldo należności z tytułu 
dostaw i usług. 

38 Łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. 
39 Łącznie koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty 

ogólnego zarządu, koszty sprzedaży, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.  
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Pozostałe przychody operacyjne wyniosły w 2016 r. 2 522,6 tys. zł i były wyższe 
o 11,4% w porównaniu do roku 2014 i o 161,3%40 niż w 2015 r. Pozostałe koszty 
operacyjne wyniosły 1 464,0 tys. zł i były o 16,5% wyższe niż w 2014 r. i o 96,4% 
wyższe niż w 2015 r. 

Przychody finansowe wyniosły 46,0 tys. zł i były niższe o 78,6% w stosunku do 
2014 r. i o 68,5% w porównaniu do 2015 r. Koszty finansowe wynosiły 487,5 tys. zł 
i były niższe w porównaniu do lat poprzednich odpowiednio o 17,2% i o 27,9%. 

(dowód: akta kontroli str. 317-322, 483-486) 

Zatrudnienie i wynagrodzenia 

W latach 2014 - 2016 i w I półroczu 2017 r. w Stomil średnia liczba: 
− członków Rady Nadzorczej wynosiła 5 osób; 
− członków Zarządu wynosiła odpowiednio 1; 1,3; 1,9; 2 osoby; 
− dyrektorów wynosiła odpowiednio 2; 3; 2,25; 2 osoby. 

Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w latach 2014 - 2016 i w I półroczu 2017 r. 
wynosiło odpowiednio (w etatach): 331,94; 316,16; 301,26 i 294,96. Przeciętna 
liczba pracowników zmniejszała się w okresie objętym kontrolą i wynosiła 
odpowiednio: 
− na stanowiskach administracyjnych41 101,02; 101,16; 97,53; 93,10 osób;  
− na stanowiskach operacyjnych42 230,92; 215; 203,73; 201,86 osób. 

Wydajność pracy na jednego zatrudnionego43 wynosiła odpowiednio 174,5 tys. zł, 
183,9 tys. zł i 172,9 tys. zł. Według stanu na koniec lat 2014-2016 i na koniec 
I półrocza 2017 r. w Spółce zatrudnionych było odpowiednio: 318,6; 307,8; 291,7 
i 293,5 pracowników.  

W latach 2014 - 2016 i w I półroczu 2017 r. wynagrodzenia ogółem44 w Spółce 
wynosiły odpowiednio: 10 796,7 tys. zł, 11 250,8 tys. zł, 11 485,9 tys. zł  
i 5 896,3 tys. zł, z tego: 
− wynagrodzenie ogółem członków Rady Nadzorczej wyniosło odpowiednio: 

207,3 tys. zł, 201,7 tys. zł, 257,4 tys. zł i 106,9 tys. zł; 
− wynagrodzenie ogółem członków Zarządu wyniosło odpowiednio: 215,9 tys. zł, 

295,0 tys. zł, 412,7 tys. zł i 223,8 tys. zł; 
− wynagrodzenie ogółem pracowników administracyjnych wyniosło odpowiednio: 

4 529,2 tys. zł, 5 010,7 tys. zł, 5 238,0 tys. zł i 2 608,7 tys. zł; 
− wynagrodzenie ogółem pracowników operacyjnych wyniosło odpowiednio: 

6 267,5 tys. zł, 6 233,1 tys. zł, 6 247,8 tys. zł i 3 287,6 tys. zł. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w latach 2014 - 2016 i w I półroczu 2017 r. 
rosło, ale było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
(dane GUS)45. Wynosiło odpowiednio: 2 710,51 zł, 2 963,64 zł, 3 177,17 zł 
i 3 331,68 zł.  

                                                      
40 Główną przyczyną wzrostu pozostałych przychodów operacyjnych była zmiana prezentacji w sprawozdaniu 

finansowym przychodów z najmu i dzierżawy, które w poprzednich okresach były wykazywane w działalności 
podstawowej oraz sprzedaż nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz zbędnych maszyn 
z oddziału w Łabiszynie. 

41 Pracownicy umysłowi. 
42 Pracownicy fizyczni. 
43 Wskaźnik wydajności na zatrudnionego – relacja przychodów z całokształtu działalności do liczby 

zatrudnionych osób. 
44 Bez pochodnych. 
45 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez 

wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale każdego badanego roku wynosiło: 4 138,58 zł (2014 r.);  
4 280,39 zł (2015 r.) i 4 403,78 zł (2016 r.). 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych 
wynosiło odpowiednio: członka Rady Nadzorczej (3 454,58 zł, 3 362,46 zł, 
4 290,14 zł, 3 563,06 zł); członka Zarządu (17 990,36 zł, 18 908,46 zł, 18 102,66 zł, 
18 651,95 zł), pracowników administracyjnych (3 736,21 zł, 4 127,71 zł, 4 475,56 zł, 
4 669,98 zł), pracowników operacyjnych (2 261,80 zł, 2 415,93 zł, 2 555,61 zł 
i 2 714,45 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 488-493) 

W latach 2014 - 2016 wskaźniki rentowności Spółki wykazywały tendencję 
wzrostową, tj.:  
− wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)46 wynosił odpowiednio: -0,97, 0,81, 2,33; 
− wskaźnik rentowności aktywów (ROA)47 wynosił odpowiednio: -1,26, 1,11, 2,64. 

Wskaźnik płynności bieżącej48 w 2016 r. uległ obniżeniu w porównaniu do 2015 r. 
i w okresie objętym kontrolą kształtował się następująco: 1,96, 2,18 i 2,10. Spółka 
posiadała zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Wartość 
należności z tytułu dostaw i usług przewyższała wartość zobowiązań wobec 
dostawców. 

Wskaźnik zadłużenia aktywów49 wynosił w ww. okresie odpowiednio 51,06%, 
48,55%, 49,2%. Na koniec 2016 r. obce źródła finansowania stanowiły 49,2% 
majątku Spółki, kapitał własny finansował 50,8% majątku. 

W 2014 r. Spółka odnotowała ujemny wynik finansowy netto w wysokości -537,2 tys. zł, 
natomiast w latach 2015 - 2016 osiągnęła wyniki dodatnie, tj. odpowiednio 
459,5 tys. zł i 1 152,6 tys. zł. Z osiągniętego zysku Spółka utworzyła kapitał 
zapasowy w wysokości 337,0 tys. zł. W ww. okresie Spółka nie wypłacała dywidend. 
W latach 2015 - 2016 Spółka dokonała wpłat z zysku na podstawie ustawy 
z 1 grudnia 1995 r. o wypłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa50 odpowiednio w wysokości 77,5 tys. zł i 180,6 tys. zł. Na koniec I półrocza 
2017 r. Spółka wykazała zysk netto w wysokości 212,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 317-322, 483-486) 

W okresie objętym kontrolą w Spółce nie wystąpiły przesłanki określone w art. 233 
§ 1 i art. 387 ustawy ksh, a także przesłanki określone w art. 11 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe51, obligujące Zarząd do zwołania Walnego 
Zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki lub do 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie wystąpiły również opóźnienia w  
płatnościach zobowiązań podatkowych Stomil skutkujące płaceniem odsetek. 

(dowód: akta kontroli str. 479, 485) 

Na koniec 2015 r. Spółka zakończyła pięcioletni okres restrukturyzacji przewidziany 
na lata 2011 - 201552. Na podstawie umowy o udzieleniu Pomocy Publicznej na 
Restrukturyzację w formie dotacji zawartej 10 października 2012 r.53 pomiędzy 
Ministrem Skarbu Państwa54 a Stomil, Spółka otrzymała dotację w wysokości 
3 000,0 tys. zł. Wydatki związane z restrukturyzacją w latach 2011 - 2015 wyniosły 

                                                      
46 Relacja wyniku uzyskanego ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto uzyskanych 

ze sprzedaży x 100%.  
47 Relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów x 100%. 
48 Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
49 Relacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania do aktywów ogółem x 100%. 
50 Dz. U. z 2016 r. poz. 286. 
51 Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm. 
52 Dalej: Plan Restrukturyzacji. 
53 Wraz z aneksem z 6 października 2014 r. 
54 Dalej: „MPS”. 
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ogółem 8 981,2 tys. zł, z czego wydatki sfinansowane ze środków własnych 
wyniosły 5 981,2 tys. zł. 
Spółka sporządziła sprawozdanie55 ze sposobu zakończenia Planu Restrukturyzacji 
Stomil w latach 2011 - 2015 i osiągniętych efektów, które zostało poddane badaniu 
przez biegłego rewidenta i przekazane do MSP. Wyniki ekonomiczno-finansowe 
uzyskiwane w poszczególnych kwartałach w okresie restrukturyzacji były 
przekazywane56 do MPS po uzyskaniu akceptacji przez Radę.  
Środki z dotacji zostały wydatkowane na refundację zakupu linii oplatarkowej 24-
szpulowej (1 256,4 tys. zł), zakup linii oplatarkowej 18-szpulowej oraz szpularki 
(1 319,9 tys. zł), zakup szpularki drutu (423,7 tys. zł). Każdorazowe wydatkowanie 
środków wymagało zgody RN.  
Środki własne Spółka przeznaczyła na realizację działań rynkowych57, wdrożenie 
systemów motywacyjnych, przeniesienie i koncentrację produkcji, zakupy 
inwestycyjne58 (m.in. na rozwój produkcji węży hydraulicznych). Własne źródła 
finansowania działań restrukturyzacyjnych Spółka pozyskała m.in. ze sprzedaży 
akcji spółki giełdowej Ciech S.A., sprzedaży zbędnych gruntów niezabudowanych, 
wydzierżawienia hali produkcyjnej, sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń, 
leasingu zwrotnego gruntu wraz z posadowionym budynkiem biurowca, kredytu 
inwestycyjnego oraz z przychodów z wynajmu.    
Wszystkie zadania przewidziane w Planie Restrukturyzacji (w tym inwestycje 
rzeczowe) zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 494) 

2.2. W latach 2014 - 2016 Spółka terminowo przekazywała sprawozdania finansowe 
do KRS. Wyniki finansowe Spółki w badanym okresie świadczą o zrealizowaniu 
wniosku NIK z kontroli P/08/051 Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach 
z większościowym udziałem Skarbu Państwa dotyczącego kontynuowania działań 
w  celu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 485, 487) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Spółki w zbadanym 
zakresie.  

 

IV. 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 NIK59 kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
55 Z 14 marca 2016 r. 
56 W formie sprawozdań, które stanowiły załącznik do sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków i efektów 

udzielonej pomocy publicznej z 12 lutego 2013 r., 22 kwietnia 2013 r., 23 lipca 2013 r., 21 października 2013 r., 
14 lutego 2014 r., 23 kwietnia 2014 r., 23 lipca 2014 r., 21 października 2014 r., 13 lutego 2015 r., 21 kwietnia 
2015 r., 20 lipca 2015 r., 20 października 2015 r., 12 lutego 2016 r. Przekazywano również sprawozdania 
finansowe za 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 r. zbadane przez biegłego rewidenta. 

57 Zwiększono udział Spółki na rynku górniczym, dokonano koncentracji działań marketingowych na 
asortymencie węży, pozyskiwano nowych odbiorców na rynkach zagranicznych. 

58 Zakup linii oplotarkowej 18-szpulowej i linii do bandażowania wysokociśnieniowych węży hydraulicznych, 
zakup i montaż stanowiska do ewakuacji rdzeni wysokociśnieniowych węży hydraulicznych, badania ich 
szczelności i pakowania. 

59 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524), dalej: 
„ustawa o NIK”. 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa Zarządu informacji, o której mowa  
w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz, dnia 9 października 2017 r.  
 Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 
Kontrolerzy: 

 
Dyrektor 

Barbara Antkiewicz 
Sylwia Woźniak-Waszak 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

........................................................ 
 

........................................................ 
Podpis podpis 

  
 


