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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/017 - Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Piotr Arendt, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/65/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna, 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9
(dalej: "ZMPG" lub "Spółka').

Adam Meller, Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Naczelny od dnia 02 sierpnia 2016 r.
Poprzednio do 09 lipca 2016 r. Prezesem Zarządu Spółki - Dyrektorem Naczelnym
był Janusz Jarosiński.

(dowód: akta kontroli str. 11-13)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Spółki w latach 2014-2017
(do 30 czerwca) w zbadanym zakresie.

W latach 2014-2017 nabór na członków Zarządu ZMPG był prowadzony w oparciu
o opracowane kryteria i procedury doboru kandydatów. Osoby wybrane do pełnienia
funkcji w ZMPG posiadały odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
niezbędne do ich pełnienia i uzyskiwały absolutorium z działalności
w poszczególnych latach objętych kontrolą, a ich wynagrodzenia nie przekraczały
dozwolonych w odpowiednich przepisach kwot. Działalność Zarządu ZMPG
podlegała kontroli przez Radę Nadzorczą, która na bieżąco dokonywała analiz
i ocen sporządzanych przez Zarząd ZMPG sprawozdań z działalności i sprawozdań
finansowych.

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

W całym okresie objętym kontrolą sytuacja ekonomiczno-finansowa była dobra
i stabilna. ZMPG osiągał korzystne wyniki finansowe, a wypracowane zyski
z działalności były przeznaczane na rozwój Spółki. Wartość posiadanego majątku
oraz kapitałów własnych systematycznie rosła. Spółka nie posiadała zobowiązań
długoterminowych i nie miała problemów ze spłatą zobowiązań bieżących.

Osiągnięte przez ZMPG w latach 2014-2016 wskaźniki rentowności, płynności,
wydajności i zadłużenia świadczą o utrzymywaniu w całym okresie objętym kontrolą
dobrej kondycji finansowej i o efektywnym zarządzaniu majątkiem Spółki.

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

W związku z osiąganymi dobrymi wynikami działalności ZMPG w całym okresie
objętym kontrolą nie wystąpiły przesłanki do podejmowania działań naprawczych.

Do dnia zakończenia kontroli NIK, mimo podejmowanych działań, ZMPG nie zbył
udziałów w działającej w sferze eksploatacji spółce Bałtycka Baza
Masowa Sp. z 0.0., do czego był zobowiązany przepisami art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw2, a tym samym nie zrealizował w całości wniosku
pokontrolnego sformułowanego w wystąpieniu NIK po kontroli nr P/08/051
"Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem
skarbu państwa" przeprowadzonej w Spółce w 2009 roku.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących

Skarb Państwa oraz ocena ich działalności

1.1. W okresie objętym kontrolą kapitał akcyjny Spółki wynosił 112.285.300 zł
i dzielił się na 11.228.530 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda. Skarb
Państwa był właścicielem 11.170.480 akcji (99,4830%), Gmina Gdynia 4.900 akcji
(0,0436%), a pozostałe 53.150 akcji (0,4734%) było w posiadaniu innych
akcjonariuszy imiennych.

W latach 2014-2017 (do 26 czerwca) Zarząd ZMPG był trzyosobowy i składał się z:
Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego, Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora
ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem i Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora
ds. Finansów i Zarządzania Finansami.

(dowód: akta kontroli str. 3-15, 542-577, 670-702, 807-842)

Nabory na członków Zarządu ZMPG, którzy sprawowali funkcje w latach 2014-2017
odbyły się po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą pięciu postępowań
kwalifikacyjnych:
- postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i dwóch Wiceprezesów

Zarządu spółki ZMPG na V kadencję, przeprowadzone w okresie od lutego do
kwietnia 2011 r., w którym wpłynęły cztery zgłoszenia3, spełniające wymogi
formalne zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu,

- postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i dwóch Wiceprezesów
Zarządu spółki ZMPG na VI kadencję, przeprowadzone w okresie od lutego do
kwietnia 2014 r., w którym wpłynęło pięć zgłoszeń4; wszystkie spełniały wymogi
formalne zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym,

- postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch Wiceprezesów Zarządu spółki
ZMPG, przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2016 r., w którym
wpłynęło 11 zgłoszeń5; jedno z nich nie spełniało wymogów formalnych
zawartych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym,

- postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki ZMPG,
przeprowadzone w okresie od lipca do sierpnia 2016 r., w którym wpłynęło pięć

2 Dz. U. Nr 281 poz. 2782, ze zm. - ustawa wygasła z dniem 31 grudnia 2005 r.

3 Jedno na stanowisko Prezesa ZarząduIDyrektora Naczelnego, jedno na stanowisko Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds.
Infrastruktury i zarządzania Majątkiem oraz dwa na stanowisko Wiceprezesa ZarząduIDyrektora ds. Finansów i Zarządzania
Finansami.

4 Dwa na stanowisko Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego, jedno na stanowisko Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds.
Infrastruktury i zarządzania Majątkiem oraz dwa na stanowisko Wiceprezesa ZarząduIDyrektora ds. Finansów i Zarządzania
Finansami.

5 Sześć na stanowisko Wiceprezesa ZarząduIDyrektora ds. Infrastruktury i Zarządzania Majątkiem i pięć na stanowisko
Wiceprezesa ZarząduIDyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami (z których jedno nie spełniało wymogów

formalnych).
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zgłoszeń, spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu
kwalifikacyjnym,

- postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa i dwóch Wiceprezesów
Zarządu spółki ZMPG na VII kadencję, przeprowadzone w okresie od marca do
maja 2017 r., w którym wpłynęło dziewięć6 zgłoszeń; wszystkie spełniały wymogi
formalne zawarte w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

(dowód: akta kontroli str. 18-200)

Postępowania przeprowadzone w latach 2011, 2014 i 2017 związane były
z kończącymi się kadencjami Zarządu ZMPG, natomiast postępowania
przeprowadzone w 2016 r. wynikały z odwołania przez Radę Nadzorczą trzech
członków Zarządu przed upływem kadencji.

Postępowania kwalifikacyjne zostały przeprowadzone po podjęciu przez Radę
Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych,
w których określano zasady i tryb ich prowadzenia w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach
handlowych? Rada Nadzorcza ustaliła regulaminy prowadzenia ww. postępowań
kwalifikacyjnych, określała treść ogłoszeń o tych postępowaniach, ustalała składy
komisji (których zadaniem było otwarcie złożonych zgłoszeń kandydatów oraz ich
ocena pod względem spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu)
oraz ustalała termin otwarcia zgłoszeń i rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
Przeprowadzone przez Radę Nadzorczą Spółki postępowania kwalifikacyjne były
prowadzone zgodnie z opracowanym trybem i określonymi zasadami.

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ocenie podlegały głównie:
- znajomość zagadnień dotyczących działalności Spółki oraz branży, w której ona

działa,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami

pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym

uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
- znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
- znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby

pełniące funkcje publiczne,
- doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego.

Ponadto dodatkowo ocenie podlegały zagadnienia związane z funkcjami, do jakich
poszczególni kandydaci złożyli zgłoszenia.

Każdy członek Rady Nadzorczej indywidualnie i tajnie oceniał każdego kandydata,
zgodnie z oceną punktową określoną w regulaminach prowadzenia postępowań
kwalifikacyjnych. Zliczanie punktów następowało po rozmowach z wszystkimi
kandydatami.

W wyniku przeprowadzonych ww. postępowań, po przeprowadzeniu głosowań nad
wyborem kandydatów, na poszczególne stanowiska w Zarządzie ZMPG Rada
Nadzorcza wybierała członków Zarządu, którzy w jej ocenie w najwyższym stopniu
spełniali wszystkie określone w postępowaniu warunki do objęcia funkcji
w Zarządzie. Wszystkie ww. postępowania zakończyły się wyborem Członków
Zarządu.

(dowód: akta kontroli str. 18-200)

6 Po trzy zgłoszenia na każde ze stanowisk.

7 Dz. U. Nr 55, poz. 4?6, ze zm.
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Członkom Zarządu Spółki i reprezentującym Skarb Państwa członkom Rady
Nadzorczej udzielono absolutorium z wykonywania obowiązków w latach
obrotowych 2014, 2015 i 20168.

(dowód: akta kontroli str. 247-272, 335-360,1319-1394)

25 kwietnia 2016 r. czterech członków Rady Nadzorczej ZMPG - przedstawicieli
Skarbu Państwa złożyło wnioski do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie
posiedzenia Rady w celu m.in. odwołania dwóch Wiceprezesów Zarządu.
W uzasadnieniach wniosków jako główne powody ich złożenia podano m.in.
"problem lokowania nadwyżek finansowych w bezpiecznych instrumentach
finansowych oraz spadek przeładunków w porcie w roku 2015 w stosunku do roku
2014, a także w 2016 roku szczególnie istotny w grupie drobnicy
skonteneryzowanej, proces przenoszenia z Gdyni przeładunków kolejnych
armatorów, konieczność szybszego niż w przeszłości identyfikowania kluczowych

potrzeb infrastrukturalnych portu i przeprowadzenia procesów inwestycyjnych, czy

też aktywizacji działalności Spółki jako organizatora i lidera trendów dla całości
obrotu portowo-morskiego oraz konieczność opracowania śmiałej wieloletniej wizji,
przełamania naturalnych granic i barier rozwoju portu w GdynI'.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 4 maja 2016 r., po przeprowadzonej
dyskusji, w głosowaniu tajnym podjęto uchwały o odwołaniu dwóch Wiceprezesów
z funkcji Członków Zarządu9.

(dowód: akta kontroli str. 98-139, 273-300)

27 czerwca 2016 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Skarbu
Państwa, złożył wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w celu m.in.
odwołania z funkcji Prezesa Zarządu ZMPG. W uzasadnieniu jako główne powody
złożenia wniosku podano m.in. "stały i dynamiczny spadek przeładunków, zwłaszcza
w grupie drobnicy skonteneryzowanej, który to negatywny stan uległ pogłębieniu
w pierwszym kwartale 2016 r. Nadto widoczny jest proces przenoszenia z Gdyni

przeładunków kolejnych armatorów. Stan ten wymaga konieczności podjęcia działań
naprawczych poprzez umiejętne zarządzanie spółką Zarząd Morskiego Portu
Gdynia Spółka Akcyjna, skutkujące odwróceniem tej niekorzystnej tendencji. To
z kolei wymaga podjęcia szeregu wyzwań, przełamania naturalnych granic i barier
rozwoju portu w Gdyni, a ponadto współdziałania z wieloma podmiotami na wielu
szczeblach celem zintensyfikowania inwestycji infrastrukturalnych umożliwiających
podniesienie konkurencyjności portu w Gdyni. W tym celu konieczna jest weryfikacja

kadry menedżerskiej celem wyboru takiego prezesa zarządu spółki Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A., który będzie w stanie podjąć się wyżej zarysowanych
wyzwań i realizacji działań zmierzających do uzyskania coraz lepszych wyników
przeładunków w porcie w Gdyni, Staje się to konieczne zwłaszcza w świetle
planowanych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie dostępu do portów
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej na szczeblu krajowym".
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lipca 2016 r., po przeprowadzonej
dyskusji, w głosowaniu tajnym podjęto uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu
Spółki1o.

(dowód: akta kontroli str. 306-334)

W latach 2014-2017 (do 26 czerwca) Rada Nadzorcza ZMPG składała się
z dziewięciu członków - pięciu przedstawicieli Skarbu Państwa i czterech
przedstawicieli Gminy Gdynia. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 marca 2016 r.

8 Protokoły ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej: Repertorium A Nr 1254/2015 z dnia 19 maja 2015 r,
Repertorium A Nr 96912016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. i Repertorium A Nr 234 z dnia 26 czerwca 2017 r.

9 Stosunkiem głosów 5 do 4.

10 Stosunkiem głosów 5 do 4.
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Rada Nadzorcza funkcjonowała w niezmienionym składzie ustalonym uchwałami
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej, którymi 25 czerwca 2013 r.
powołano członków Rady Nadzorczej wspólnej VI kadencji11. Przed upływem
kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej12 odwołało ze składu
Rady Nadzorczej wszystkich przedstawicieli Skarbu Państwa i na ich miejsce
powołano pięciu nowych członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali funkcje do
zakończenia VI kadencji (15 kwietnia 2016 r.).

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej13 z dnia
15 kwietnia 2016 r. powołano Radę Nadzorczą VII kadencji. W związku z rezygnacją
w dniu 7 sierpnia 2016 r. jednego z przedstawicieli Skarbu Państwa z członkostwa
w Radzie Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego) w okresie od 7 sierpnia do
14 października 2016 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie ośmioosobowym.
Walne Zgromadzenie w dniu 14 października 2016 r. powołało nowego członka
Rady Nadzorczej14. Rada Nadzorcza w dniu 21 października 2016 r. dokonała
wyboru nowego Wiceprzewad niczącego 15.

(dowód: akta kontroli str. 201-272, 361-366)

Osoby pełniące w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2017 r. funkcje
członków Rady Nadzorczej, jako przedstawiciele Skarbu Państwa (łącznie 11 osób)
oraz członkowie Zarządu ZMPG (łącznie 6 osób) posiadały odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe (ukończone studia
w zakresie m.in.: ekonomiki transportu, prawa i administracji, ekonomiki i organizacji
transportu morskiego, przedsiębiorczości i towaroznawstwa, marketingu
i zarządzania, budownictwa, zarządzania i organizacji usług technicznych lub
transportu morskiego) i posiadały w dniu objęcia stanowisk wieloletnie
doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji członków zarządu (pięć spośród sześciu
osób pełniących funkcje w Zarządzie) lub rad nadzorczych (pięć spośród sześciu
osób pełniących funkcje w Zarządzie oraz dziewięć spośród 11 osób pełniących
funkcje w Radzie Nadzorczej) w innych spółkach prawa handlowego.

(dowód: akta kontroli str. 3-16)

26 czerwca 2017 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia16 ustalono, że od
tego dnia Rada Nadzorcza składa się z ośmiu członków (siedmiu przedstawicieli
Skarbu Państwa i jednego przedstawiciela Gminy Gdynia) oraz podjęto uchwały
w sprawie odwołania trzech członków Rady Nadzorczej - przedstawicieli Gminy
Gdynia i w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej -
przedstawicieli Skarbu Państwa.

(dowód: akta kontroli str. 1318-1393)

Zgodnie z art. 8 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi17 faktyczna wysokość wynagrodzenia
w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2017 r. członków Rady Nadzorczej nie
przekraczała jednego, a członków Zarządu sześciokrotności miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

11 Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Repertorium A Nr 1083/2013z dnia 25czerwca 2013r.
12 Protokół obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Repertorium A Nr 623/2016z dnia 17marca
2016r.

13 Protokół obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Repertorium A Nr 969/2016z dnia 15kwietnia 2016L,
na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe ZMPG za 2015r.

14 Uchwała Nr 3Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Repertorium A Nr 2700/2016z dnia 14paździemika
2016r.

15 Uchwala Rady Nadzorczej nr 032N1I/2016z 21paździemika 2016L
16 Uchwala Nr 31z dnia 26czerwca 2017.
17 Dz. U. z 2017L, poz. 1222.
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kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego (z uwzględnieniem art. 2ge i 29f ww. ustawy).

(dowód: akta kontroli str. 501-541)

W latach 2014-2017 członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu ZMPG poza
wynagrodzeniami za pełnienie swoich funkcji oraz nagrodami rocznymi nie
otrzymywali żadnych innych świadczeń od Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej
otrzymywali zwrot kosztów noclegu i podróży służbowych związanych z przybyciem
na posiedzenia Rady Nadzorczej, a członkowie Zarządu zwrot kosztów służbowych
podróży krajowych i zagranicznych.

(dowód: akta kontroli str. 501-541, 1290-1317)

Członkowie Zarządu ZMPG złożyli oświadczenia, że nie naruszają żadnego
z zakazów dotyczących pełnienia tej funkcji wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności tych, o których mowa wart. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne18.

(dowód: akta kontroli str. 481-483)

1.2. Jak wynika ze sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej ZMPG za lata 2014-

2016 oraz z podjętych w kontrolowanym okresie uchwał, prowadzony przez Radę
nadzór nad działalnością Zarządu ZMPG polegał głównie na:
- analizie i ocenie dokumentacji przedstawianej przez Zarząd Spółki na kolejnych

posiedzeniach Rady Nadzorczej,
monitorowaniu wybranych obszarów działalności Spółki oraz Spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,

analizowaniu i ocenianiu funkcjonowania podmiotów wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej,
ocenianiu wykorzystywania majątku trwałego w działalności ZMPG,
monitorowaniu przebiegu procesów prywatyzacyjnych podmiotów należących do
Grupy Kapitałowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. i analizowaniu na rzecz
Ministra Skarbu Państwa procesu przebiegu prywatyzacji spółki zależnej,

ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej ZMPG,
dokonywaniu oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdań

finansowych,
opiniowaniu planów prowadzenia działalności sponsoringowej i raportów z tej

działalności za poszczególne lata,
zatwierdzaniu planów rzeczowo-finansowych ZMPG,

opiniowaniu propozycji podziału zysku za poszczególne lata,
przeprowadzaniu postępowań mających na celu dokonanie wyboru biegłego
rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
udzielaniu zgód na zaciąganie przez ZMPG niektórych zobowiązań,

opiniowaniu zmiany Statutu ZMPG,
monitorowaniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ZMPG,
monitorowaniu wykonywanie przez ZMPG obowiązków sprawozdawczych, w tym
terminowość przekazywania kwartalnych informacji o Spółce oraz informacji
o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez Zarząd ZMPG innym

podmiotom,
prowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska w Zarządzie ZMPG.

18 Dz. U. z200Gr. Nr21G, poz. 1584, ze zm.
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W zakresie planowania rozwoju portu oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury
portowej Rada Nadzorcza m.in.: opiniowała sprawozdania z wykonania planów
inwestycyjno-remontowych, planów działalności inwestycyjnej, udzielała zgód na
nabycie środków trwałych o wartości przekraczającej 50 tys. euro i opiniowała
wnioski do Walnego Zgromadzenia o nabycie praw użytkowania wieczystego
zabudowanych nieruchomości gruntowych, opiniowała "Strategię rozwoju Portu
Gdynia do 2027 roku" i kontrolowała stopień realizacji zadań wynikających ze
strategii obowiązujących w okresie objętym kontrolą oraz kontrolowała stopień
realizacji zadań inwestycyjno-remontowych.

W zakresie zarządzania gruntami i infrastrukturą portową Rada Nadzorcza m.in.:
opiniowała wnioski Zarządu do Ministra Skarbu Państwa dotyczące tego zakresu
(np. na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych

w granicach portu morskiego) i opiniowała wnioski kierowane do Walnego
Zgromadzenia o wyrażenie zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości (np. na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla helikopterów na
potrzeby oddziału ratunkowego szpitala), dokonywała kontroli pod względem
formalno-prawnym prawidłowości niektórych postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na dzierżawę nieruchomości.

Łącznie w latach 2014-2016 Rada Nadzorcza podjęła odpowiednio 40, 36 i 52
uchwały. Jak wynika ze sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarząd realizował w latach
2014-2016 uchwały Rady.

(dowód: akta kontroli str. 961-1070)

Sekretarz Rady Nadzorczej oświadczył, że członkowie Rady Nadzorczej ZMPG
sprawowali stały i obejmujący wszystkie obszary działalności ZMPG nadzór,
poprzez wydawanie opinii, ocen, akceptacji oraz przeprowadzanie analiz.

Każdorazowo na posiedzeniach Rady, po zakończeniu kwartału, przedmiotem tej
analizy była sytuacja ekonomiczno-finansowa ZMPG, a także tendencje
występujące w tym okresie w całej Grupie Kapitałowej. Rada monitorowała wybrane

zagadnienia, zwłaszcza realizację zadań inwestycyjnych, mające wpływ na sytuację
ekonomiczno finansową ZMPG, omawiała ryzyko inwestowania środków
finansowych w fundusze inwestycyjne oraz analizowała portfel funduszy
inwestycyjnych i lokat. Ponadto Rada na bieżąco analizowała poszczególne pozycje
bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz przychodów
i kosztów. Corocznie opiniowano raport z realizacji ,,Planu prowadzenia działalności
sponsoringowej". W latach 2014-2017 Rada przyjmowała kwartalne informacje na
temat działalności sponsoringowej prowadzonej przez ZMPG i zatwierdzała ,,Plany
rzeczowo-finansowe ZMPG". Głównymi obszarami podlegającymi kontroli Rady
były: sytuacja ekonomiczno-finansowa ZMPG, realizacja zadań statutowych ZMPG
w zakresie planowania rozwoju portu oraz modernizacji i rozbudowy infrastruktury
portowej i w zakresie zarządzania gruntami i infrastrukturą portową. Członkowie

Rady nie podzielili się między sobą obszarami nadzoru. Jako kryteria do oceny
działalności ZMPG przyjęto stopień realizacji celów długo i krótkookresowych,
osiągane wyniki finansowo-ekonomiczne, stopień realizacji planów inwestycyjnych.
Ponadto ocenie podlegał stopień realizacji rocznych planów rzeczowo-finansowych.
Do nadzoru nad działalnością ZMPG nie powoływano komitetów. W latach 2014-
2017 Rada przeprowadziła cztery kontrole obszarów wskazanych przez
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Ministerstwo Skarbu Państwa, jedną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej i jedną na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa w Radzie, a o ich
wynikach informowano odpowiednie organy. Corocznie dokonywano oceny

sprawozdań finansowych ZMPG.
(dowód: akta kontroli str. 1290-1317)

Ponadto Sekretarz Rady Nadzorczej oświadczył, że członkowie Rady Nadzorczej na
posiedzeniach dokonywali kwartalnych analiz celowości zaangażowania
kapitałowego ZMPG w spółki zależne: Przedsiębiorstwo Portowe "Sieć" Sp. z 0.0.,
Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. oraz TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa
Sp. z 0.0. Analiza ta odbywała się na podstawie składanej przez Zarząd ZMPG
informacji o czynnościach prawnych dokonanych z podmiotami zależnymi od Spółki.

Ponadto cokwartalnie oceniane były wyniki finansowo-ekonomiczne Grupy

Kapitałowej ZMPG SA przedkładane przez Zarząd.
(dowód: akta kontroli str. 1290-1317)

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2017 r. w ZMPG obowiązywały
kolejne statuty: uchwalony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej

w dniu 19 lipca 2013 r.19, uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Akcyjnej w dniu 29 października 2014 r.20, uchwalony na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej w dniu 13 kwietnia 2017 r.21

Zapisy w ww. obowiązujących do 26 czerwca 2017 r. Statutach nie zawierały
istotnych różnic. Najważniejsze zmiany dotyczyły Statutu uchwalonego 13 kwietnia

2017 r., w którym, w porównaniu do poprzedniego Statutu w części B. Rada

Nadzorcza - zmieniono w § 22 zapisy dotyczące składu Walnego Zgromadzenia
wymaganego do powołania i odwołania Rady Nadzorczej oraz dodano pkt 3
w brzmieniu "przedstawiciele Gminy Gdynia w Radzie Nadzorczej nie mogą
stanowić więcej niż 1/5 składu Rady, jeźeli Gmina Gdynia nie objęła akcji
stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego Spółki, przy czym
Gmina Gdynia powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie
Nadzorczej. Zmiany te spowodowały zwiększenie liczby przedstawicieli Skarbu

Państwa w Radzie Nadzorczej.
(dowód: akta kontroli str. 1174-1261)

Szereg zmian Statutu wprowadzono na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Akcyjnej, które odbyło się 26 czerwca 2017 r.22 Zmiany te dotyczyły głównie
uregulowania spraw związanych z wydatkami reprezentacyjnymi, na usługi prawne,
marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz
doradztwa związanych z zarządzaniem, a także m.in. określenia zasad nabywania

i zbywania aktywów trwałych oraz obejmowania i zbywania akcji.
(dowód: akta kontroli str. 1319-1393)

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) ZMPG nie tworzył spółek zależnych, natomiast
posiadał udziały w spółkach utworzonych przed 2014 r. Według stanu na 31 grudnia
2016 r. ZMPG posiadał udziały w trzech podmiotach:

19 Repertorium A Nr 250/2013, uchwała Nr 2.

:!l Repertorium A Nr 2744/2014, uchwała Nr 4.

21 Repertorium A Nr 850/2017, uchwała Nr 6.

12 Repertorium A Nr 234/2017 z 26 czerwca 2017 r.
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- jednostce zależnej Przedsiębiorstwie Portowym "Sieć" Sp. z 0.0. (2.653 udziały -
100% o wartości 1.175,9 tys. zł),

- jednostce współzależnej Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. (9.750 udziałów -
50% o wartości 8.552,0 tys. zł),

- jednostce stowarzyszonej TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z 0.0.
(49 udziałów - 49% o wartości 49,0 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 542-647, 670-775, 807-920)

Ponadto ZMPG posiadał, według stanu na 31 grudnia 2016 r., akcje jednej spółki
publicznej23 o wartości 1.676,3 tys. zł, a także jednostki uczestnictwa w 11
funduszach inwestycyjnych na łączną wartość 502.190,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 807-842)

W latach 2014-2016 ZMPG zaplanował na działalność sponsoringową kwotę po
400,0 tys. zł w każdym roku, z czego wydatkowano kwotę odpowiednio:
330,2 tys. zł, 369,5 tys. zł i 352,3 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na sport,
kulturę i sztukę, naukę i szkolnictwo oraz na akcje społeczne i proekologiczne.
Jak wynika ze sprawozdań merytorycznych z działalności sponsoringowej, ze
względu na charakter działalności ZMPG działania te nie przekładały się
bezpośrednio na osiągnięcie wzrostu zysku ze sprzedaży, a głównymi celami, jakie
ZMPG planował osiągnąć były: promocja firmy, utrwalenie określonego wizerunku
firmy, wzrost znajomości firmy i logo na rynku, tworzenie pozytywnych relacji ze
środowiskami ważnymi z punktu widzenia firmy i odpowiedni odbiór medialny
i prestiż firmy.

(dowód: akta kontroli str. 648-669, 776-806, 921-951)

W latach 2014-2017 pięciu członków Zarządu ZMPG pełniło lub pełni funkcje
w Radach Nadzorczych spółek powiązanych:
- Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny (pełniący tę funkcję w okresie do 9 lipca

2016 r.) był członkiem Rady Nadzorczej Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z 0.0.
(do września 2016 r.) i TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z 0.0.
(do czerwca 2014 r.),

- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami (pełniąca
tę funkcję do 4 maja 2016 r.) była członkiem Rady Nadzorczej TERRAMAR
Spedycja Międzynarodowa Sp. z 0.0. (do września 2016 r.),

- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarzadzania Majątkiem
(pełniący tę funkcję do 4 maja 2016 r.) był członkiem Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Portowego "Sieć" Sp. z 0.0. (do sierpnia 2016 r.),

- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarzadzania Majątkiem
(pełniący tę funkcję od 20 czerwca 2016 r.) jest członkiem Rady Nadzorczej
Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z 0.0. (od września 2016 r.),

- Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny (pełniący tę funkcję od 2 sierpnia 2016 r.)
jest członkiem Rady Nadzorczej TERRAMAR Spedycja
Międzynarodowa Sp. z 0.0. (od maja 2017 r.).

(dowód: akta kontroli str. 1290-1317)

1.3. W latach 2014-2017 obowiązywały dwie kolejne długofalowe, opracowane
przez ZMPG strategie rozwoju:
- "Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015", zatwierdzona uchwałą Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
28 sierpnia 2003 r.,

23 mBank S.A.
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- "Strategia Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku", zatwierdzona uchwałą Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
11 sierpnia 2014 r.

W Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 określono cztery główne priorytety
rozwoju:
- planowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz lepszej dostępności portu od

strony zaplecza, optymalnego wykorzystania terenów, infrastruktury i innych
posiadanych zasobów, poprzez remonty, modernizacje, inwestycje i inne
działania zgodne z potrzebami rynku, kierunkami rozwoju miasta, prowadzone po
zasięgnięciu opinii właściwych władz oraz użytkowników portu,

- utrzymanie mocnej pozycji Portu Gdynia w Regionie Bałtyckim i w ramach
europejskiego korytarza transportowego, Północ-Południe, jako nowoczesnego
portu uniwersalnego wyspecjalizowanego w obsłudze ładunków
zjednostkowanych przewożonych przez kontenerowe serwisy dowozowe, linie
"ro-ro" i promy,

- realizacja procesów prywatyzacji i restrukturyzacji usługowych spółek zależnych,
w celu pełnego rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji, a także wzrostu siły
kapitałowej i konkurencyjności sektora operatorskiego portu oraz kontynuacja
restrukturyzacji organizacyjno-kadrowej ZMPG,

- prowadzenie działań sprzyjających zapewnieniu szerokiej gamy, wysokiej jakości
usług portowych, odpowiadających przepisom Unii Europejskiej i uznanym
standardom międzynarodowym, sprzyjających korzystnym wynikom działalności
podmiotu zarządzającego i firm operatorskich oraz rozwojowi portowego rynku
pracy.

Do każdego z określonych w ww. Strategii rozwoju priorytetów zostały określone
cele strategiczne (od trzech do pięciu) oraz cele szczegółowe.

(dowód: akta kontroli str. 1071-1113)

W Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku określono cztery główne priorytety
rozwoju:

- utrzymywanie uniwersalnego charakteru portu i posiadanych przewag
rynkowych,

- nowoczesny potencjał,
- pełna dostępność transportowa do portu jako warunek rozwoju multimodalnej

platformy logistycznej,
- port przyjazny otoczeniu.

Do priorytetu pierwszego określono trzy cele rynkowe, a do pozostałych priorytetów
po trzy cele szczegółowe.

(dowód: akta kontroli str. 1114-1173)

W obowiązujących w latach 2014-2017 strategiach rozwoju wskazano konkretne
zadania do wykonania, kierunki działań i wskaźniki/mierniki realizacji celów.

Zarząd ZMPG i Rada Nadzorcza monitorowały przebieg realizacji strategii rozwoju,
a oceny stopnia ich realizacji zawarte były w sporządzanych przez te organy
sprawozdaniach: Zarządu ZMPG z działalności Spółki oraz z działalności Rady
Nadzorczej jako organu Spółki ZMPG. Większość zadań inwestycyjnych
wynikających ze Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2027 jest w początkowej
fazie ich realizacji, a do głównych projektów służących realizacji tej Strategii (za
które w pełni odpowiada ZMPG) należą: budowa publicznego terminalu promowego,
przebudowa nabrzeży, przebudowa dostępu kolejowego do zachodniej części portu,
budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych oraz zasilania
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statków w energię elektryczną, budowa magazynu wysokiego składowania, budowa
magazynu zbóż i pasz.

W 2015 r. zakończono realizację pięciu strategicznych inwestycji infrastrukturalnych
wynikających ze Strategii Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015: przebudowa
intermodalnego terminalu kontenerowego, rozbudowa infrastruktury portowej do
obsługi statków ro-ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia,
zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego, przebudowa Nabrzeża
Rumuńskiego i przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego.

(dowód: akta kontroli str. 578-647, 703-775, 843-920, 961-1070)

Sekretarz Rady Nadzorczej oświadczył, że Rada monitorowała obowiązujące
w latach 2014-2017 strategie rozwoju Portu Gdynia poprzez coroczne opiniowanie
kroczących, 3-letnich planów inwestycyjnych oraz w wypadku wystąpienia takiej
konieczności, ich korekty. Dyskusja prowadzona była na posiedzeniach Rady,
a opinia wydawana była w formie uchwały w sprawie zaopiniowania planu
działalności inwestycyjnej, określającego projekty inwestycyjne dotyczące budowy
i rozbudowy infrastruktury portowej.

(dowód: akta kontroli str. 1290-1317)

W Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku w priorytecie 4 - Port przyjazny
otoczeniu, celu szczegółowym 4.3 - Dbałość o dobro otoczenia społecznego
i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska
wskazano m.in. jako jeden z kierunków działań - działania na rzecz pełnego
wprowadzenia systemu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - CSR24,
jednak do dnia 12 czerwca 2017 r. zasady CSR nie zostały jeszcze przyjęte
w formie oficjalnego dokumentu.

W dniu 11 maja 2017 r. opracowano "Politykę społecznej odpowiedzialności
Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA" - w wersji do konsultacji, w której określono
m.in. założenia do wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności ZMPG (cele,
zakres działań w ramach społecznej odpowiedzialności), a także określono obszary
odpowiedzialności (relacje biznesowe, środowisko, bezpieczeństwo, społeczność
lokalna i pracownicy).

(dowód: akta kontroli str. 484-500,1114-1173)

Jak wynika z wyjaśnień Zarządu ZMPG, celem prowadzonych konsultacji jest
przyjęcie wytycznych CSR w formie oficjalnego dokumentu (polityki). Implementacja
koncepcji CSR w Spółce zakłada trzy podstawowe zagadnienia: opracowanie
koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa i budowania relacji z interesariuszami
w postaci polityki (zasad) społecznej odpowiedzialności, konkretny plan strategiczny
definiujący cele, zadania, narzędzia i nakłady związane z realizacją
zadeklarowanych w dobrych praktykach działań na rzecz interesariuszy i politykę
komunikowania się z otoczeniem. W ramach dotychczas zrealizowanych prac na
rzecz implementacji CSR m.in. prowadzone są wewnętrzne konsultacje,
przeprowadzono szkolenie dla pracowników pt. Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu, opracowano metodykę analizy interesariuszy na potrzeby realizacji polityki
i strategii społecznej odpowiedzialności, przeprowadzono analizę interesariuszy
i identyfikację obszarów odpowiedzialności Portu na podstawie tej analizy.
Szczegółowa ocena kosztów i korzyści stosowania CSR, rozumiana w perspektywie
długookresowej w latach 2014-2017 była dokonywana w szczególności
w odniesieniu do działań sponsoringowych (metod badania opinii z wykorzystaniem
kwestionariusza).

24 ang. CSR - Corporate Social Responsibility.
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Jako korzyści z realizowania praktyk w zakresie CSR Zarząd wskazał m.in.:
usprawnienie procesów wewnętrznych oraz poprawa procedur, budowę
i wzmocnienie kapitału relacyjnego Portu w odniesieniu do interesariuszy,
budowanie wysokiej kultury organizacyjnej, opartej na zaufaniu, wysokich
standardach etycznych w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, kształtowanie
pozytywnego wizerunku oraz wzmocnienie marki Portu wśród interesariuszy,
współdziałanie z interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

(dowód: akta kontroli str. 484-500)

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie25 działalność objętą kontrolą
w powyższym obszarze.

2. Wyniki działalności ZMPG

Opis stanu 2.1. Suma bilansowa ZMPG w latach 2014-2016 rosła i wynosiła: 1.460.403,4 tys. zł
faktycznego na koniec 2014 r., 1.561.465,2 tys. zł na koniec 2015 r. i 1.642.947,4 tys. zł na

koniec 2016 r.

Najistotniejszymi wartościowo składnikami aktywów ZMPG w latach 2014-2016 były:
- rzeczowe aktywa trwałe: odpowiednio 60,7%, 65,4% i 62,1% sumy aktywów.

W pozycji tej ujęto głównie wartość środków trwałych (przede wszystkim budynki,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej) i środków trwałych w budowie. W porównaniu
do stanu na koniec 2014 r. stan tych aktywów na koniec 2016 r. zwiększył się
o kwotę 123.302 tys. zł (w wyniku oddania do użytkowania nowych środków
trwałych) i wyniósł 1.009.784,1 tys. zł;

- inwestycje krótkoterminowe: odpowiednio 36,3%, 32,0% i 36,7% sumy aktywów.
W porównaniu do stanu na koniec 2014 r. stan tych inwestycji na koniec 2016 r.
zwiększył się o kwotę 73.954,2 tys. zł, wyniósł 603.595,4 tys. zł i obejmował:
jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na kwotę 502.190,1 tys. zł,
lokaty bankowe na kwotę 98.342,0 tys. zł i środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych na kwotę 3.063,3 tys. zł.

Aktywa ZMPG finansowane były przede wszystkim kapitałem własnym26, który
według stanów na koniec poszczególnych lat wynosił: 1.208.049,9 tys. zł (82,7%
sumy pasywów) w 2014 r., 1.253.126,1 tys. zł (80,3% sumy pasywów) w 2015 r.
i 1.313.158,6 tys. zł (79,9% sumy pasywów) w 2016 r.

Wzrost wartości kapitałów własnych w latach 2014-2016 wynikał z przeznaczenia
zysków osiągniętych przez ZMPG na zwiększanie kapitału rezerwowego, którego
stan na koniec poszczególnych lat wynosił odpowiednio: 582.779,3 tys. zł,
690.705,4 tys. zł i 736.701,5 tys. zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kolejnych latach stanowiły odpowiednio:
14,7%, 18,4% i 18,9% sumy pasywów, osiągając na koniec 2016 r. poziom
310.079,2 tys. zł i obejmowały głównie dotacje otrzymane przez Spółkę na realizację
inwestycji związanych z budową, rozbudową i modernizacją portu i infrastruktury
portowej, w tym m.in. na: przebudowę kanału portowego, infrastruktury drogowej
i kolejowej, zagospodarowanie i przebudowę nabrzeży, terminalu kolejowego.

ZMPG, według stanów na koniec lat 2014-2016, nie posiadał zobowiązań
długoterminowych, w tym kredytów i pożyczek, a zobowiązania krótkoterminowe

25 Podobnie jak przy ocenie ogólnej. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących
działalności w badanym obszarze: pozytywna. pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

26 Podstawowym, zapasowym, rezerwowym, z aktualizacji wyceny i zyskiem.
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stanowiły niewielką część sumy pasywów (we wszystkich latach poniżej 2,5%)
i dotyczyły głównie bieżących zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług,
wynagrodzeń i podatków.

(dowód: akta kontroli str. 542-647, 670-702, 807-920)

ZMPG w latach 2014-2016 uzyskała przychody27 w wysokości odpowiednio:
235.318,6 tys. zł, 182.490,7 tys. zł i 204.204,1 tys. zł.

Uzyskane przez ZMPG w latach 2014-2016 przychody netto ze sprzedaży
systematycznie rosły i wynosiły odpowiednio: 150.593,4 tys. zł, 158.309,4 tys. zł
i 173.464,4 tys. zł. Spółka uzyskiwała przychody głównie z tytułu sprzedaży usług
najmu (odpowiednio: 76.003,2 tys. zł, 84.554,2 tys. zł i 95.663,3 tys. zł), opłat
portowych (odpowiednio: 46.094,9 tys. zł, 45.057,7 tys. zł i 50.243,2 tys. zł) oraz
energii elektrycznej (odpowiednio: 15.056,0 tys. zł, 14.992,5 tys. zł
i 14.647,6 tys. zł). Przychody ze sprzedaży netto stanowiły odpowiednio: 64,0%,
86,7% i 84,9% przychodów ogółem.

Jak wynika z danych statystycznych Portu Gdynia28 w 2015 r. w porównaniu do
2014 r. w porcie zmniejszyła się ilość przeładunków: węgla i koksu (z 2.061 tys. ton
do 1.386 tys. ton), drobnicy (z 12.693 tys. ton do 11.279 tys. ton) i innych towarów
masowych (z 1.477 tys. ton do 1.356 tys. ton), natomiast wzrosła ilość przeładunków
zboża (z 2.899 tys. ton do 3.711 tys. ton), drewna (z 46 tys. ton do 63 tys. ton)
i paliw (z 229 tys. ton do 402 tys. ton). Uzyskane przez ZMPG przychody z tytułu
opłat portowych w 2015 r. wyniosły 45.057,7 tys. zł i były niższe od przychodów
uzyskanych z tego tytułu w 2014 r. (46.094,9 tys. zł) o 1.037,2 tys. zł, tj. o 2,3%.
Natomiast w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. wzrosła ilość przeładunków węgla
i koksu (do 1.485 tys. ton), rudy (do 6 tys. ton29), zboża (do 4.090 tys. ton), drobnicy
(do 11.465 tys. ton) i paliw (do 1.324 tys. ton), przeładunki drewna utrzymały się na
tym samym poziomie (63 tys. ton), a przeładunki innych towarów masowych zmalały
(do 1.100 tys. ton). Przychody z tytułu opłat portowych w 2016 r. wzrosły
w porównaniu do 2015 r. o 11,5% do kwoty 50.243,2 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 542-647, 670-702, 807-920)

Istotną pozycję przychodów ZMPG stanowiły przychody finansowe, które wyniosły
w latach 2014-2016 odpowiednio: 78.232,1 tys. zł, 14.144,3 tys. zł i 16.407,7 tys. zł,
które dotyczyły głównie uzyskanych zysków ze zbycia aktywów finansowych
i aktualizacji ich wyceny oraz uzyskanych odsetek, przy czym wyższa wartość
osiągniętych przychodów finansowych w 2014 r. w porównaniu do lat 2015 i 2016
wynikała głównie ze sprzedaży udziałów w spółce Bałtycki Terminal Drobnicowy
Gdynia Sp. z 0.0. za kwotę 57.830,0 tys. zł (wartość/koszt zbycia tej inwestycji
wyniósł 12.451,7 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 952-960)

Ponoszone przez Spółkę w latach 2014-2016 koszty związane były głównie
z działalnością operacyjną (odpowiednio: 122.136,8 tys. zł, 131.267,3 tys. zł
i 139.720,4 tys. zł). Najwyższe poniesione przez ZMPG koszty działalności
operacyjnej dotyczyły:
- amortyzacji (odpowiednio: 37.772,4 tys. zł, 43.176,8 tys. zł i 52.616,0 tys. zł),
- usług obcych (odpowiednio: 28.255,4 tys. zł, 31.761,5 tys. zł i 31.017,7 tys. zł),
- podatków i opłat (odpowiednio: 13.819,5 tys. zł, 14.640,1 tys. zł i 14.320,3 tys.

zł),

27 Łącznie przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.

28 Dostępnych na stronie internetowej ZMPG hltp:/Iwww.port.gdynia.pl/pVportlstatystyki.

29 W latach 2014 i 2015 przeładunki rudy nie wystąpiły.
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- zużycia materiałów i energii (odpowiednio: 13.544,8 tys. zł, 13.326,6 tys. zł
i 12.025,2 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str. 542-647, 670-702, 807-920)

Przeciętne zatrudnienie w ZMPG w latach 2014-2016 utrzymywało się na podobnym
poziomie i wynosiło odpowiednio: 300,9 osób, 295,3 osób i 296,6 osób, w tym
przeciętna liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych30

zmniejszała się w okresie objętym kontrolą i wynosiła odpowiednio 246,2, 241,0
i 237,8 osób, a przeciętna liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach
operacyjnych31 wynosiła odpowiednio: 54,7, 54,3 i 58,8 osób. Według stanu na
koniec lat 2014-2016 w Spółce zatrudnionych było odpowiednio: 305, 300 i 305
pracowników.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z nagrodą roczną) w ZMPG w latach
2014-2016 wynosiło odpowiednio: 5.861,90 zł, 6.056,47 zł i 6.438,41 zł. Średnie
wynagrodzenia pracowników na wybranych stanowiskach (łącznie z nagrodą
roczną) wynosiły odpowiednio:
- dyrektor: 14.208,7 zł, 13.920,5 zł i 19.450,4 zł;
- kierownik działu: 8.798,2 zł, 9.033,3 zł i 10.934,1 zł;
- główny specjalista: 6.995,3 zł, 7.413,4 zł i 7.756,2 zł;
- kierownik sekcji: 6.990,8 zł, 8.181,1 zł i 8.155,9 zł;
- specjalista: 5.323,0 zł, 5.557,1 zł i 5.807,1 zł;
- ratownik: 4.326,5 zł, 4.230,5 zł i 4.578,3 zł;
- kierowca: 4.315,9 zł, 4.535,2 zł i 4.494,9 zł;
- samodzielny referent: 4.197,9 zł, 4.247,2 zł i 4.441,74 zł,
- konserwator: 3.793,8 zł, 3.809,0 zł i 4.027,28 zł.

(dowód: akta kontroli str. 16-17,578-647,703-775,843-920)

W latach 2014-2016 ZMPG osiągał zyski, które wynosiły odpowiednio (netto):
107.926,1 tys. zł, 45.996,2 tys. zł i 59.926,3 tys. zł. Najwyższy zysk osiągnięto
w 2014 r. co wynikało m.in. z uzyskania przychodów w wysokości 57.830,0 tys. zł ze
zbycia przez ZMPG udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym
Gdynia Sp. z 0.0.

(dowód: akta kontroli str. 578-647, 670-702, 807-842, 952-954)

W badanym okresie ZMPG osiągnął korzystne wskaźniki finansowe, które wyniosły
odpowiednio:
a) wskaźniki rentowności sprzedaży32: 18,89%, 17,08% i 19,45%;
b) wskaźniki rentowności aktywów33: 7,39%, 2,95% i 3,65%;
c) wskaźniki płynności bieżącej34: 15,91, 28,97 i 38,66;
d) wskaźniki wydajności na zatrudnioneg035: 782,05 tys. zł, 617,98 tys. zł
i 688,48 tys. zł;

e) wskaźniki zadłużenia aktywów36: 0,17, 0,20 i 0,20.
(dowód: akta kontroli str. 16-17)

) Jak wynika z wartości osiągniętych w latach 2014-2016 ww. wskaźników ZMPG
w całym okresie utrzymywał dobrą kondycję finansową i efektywnie zarządzał
majątkiem, nie miał trudności z regulowaniem bieżących zobowiązań, a aktywa były

l1 Zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych (pracownicy tzw. "umysłowi').

31 Zatrudnieni na stanowiskach robotniczych(straż pożama i pozostali pracownicy).

32 Relacja wyniku na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży x 100.
33 Relacja wyniku finansowego netto do wartości aktywów ogółem x 100.
34 Relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

35 Relacja przychodów z całokształtu działalności (ze sprzedaży, operacyjnych i finansowych) do przeciętnej liczby
zatrudnionych.

35 Relacja kapitałów obcych (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) do aktywów ogółem.
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finansowane jedynie do 20% kapitałami obcymi. Ponadto Spółka osiągała
stosunkowo wysoką wydajność na jednego zatrudnionego. Wysokie wartości
wskaźników bieżącej płynności wynikały przede wszystkim z posiadanych przez
ZMPG inwestycji krótkoterminowych (603.595,4 tys. zł na koniec 2016 r., w tym
502.190,1 tys. zł stanowiła wartość jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych) przy stosunkowo niskich zobowiązaniach krótkoterminowych
(16.074,3 tys. zł na koniec 2016 r.).

Zyski osiągnięte przez ZMPG w latach 2014-2016 w całości były przeznaczane na
kapitał rezerwowy Spółki w celu jego wykorzystania na budowę, rozbudowę
i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych

przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich37.
Spółka w ww. okresie nie wypłacała dywidend.

(dowód: akta kontroli str. 247-272, 335-360,1318-1393)

W okresie objętym kontrolą w ZMPG nie wystąpiły przesłanki określone
wart. 233 § 1 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek
handlowych38, a także przesłanki określone wart. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe39 obligujące Zarząd Spółki 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 ZMPG skutkujących płaceniem odsetek.

(dowód: akta kontroli str. 542-647, 670-775, 807-920)

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do ZMPG 30 stycznia 2009 r. po kontroli
P/08/051 "Sprawowanie nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym
udziałem skarbu państwa" sformułowano wniosek pokontrolny o doprowadzenie do
zakończenia procesu zbywania udziałów i akcji w spółkach zależnych, zgodnie
z wymogiem art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

ZMPG powinien był zbyć w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. posiadane udziały
lub akcje w pięciu spółkach działających w sferze eksploatacji:
- Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z 0.0.,
- Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z 0.0.,
- Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0.,
- WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z 0.0.,
- Portowy Zakład Techniczny SA

Jak wynika z otrzymanych przez NIK Delegaturę w Gdańsku informacji40 o sposobie
realizacji wniosku pokontrolnego, ZMPG w latach 2010-2011 zbył udziały i akcje
w trzech spośród pięciu ww. spółek działających w sferze eksploatacji (Portowy
Zakład Techniczny SA, WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych
Gdynia Sp. z 0.0. oraz Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z 0.0.).

W 2014 r. zakończono proces zbywania 100% udziałów w Bałtyckim Terminalu
Drobnicowym Sp. z 0.0.41, natomiast do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie
zbyto udziałów w spółce Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. (ZMPG posiada 50 %

37 Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 179, ze zm.

38 Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.

39 Dz. U. z2016 r. poz. 2171, ze zm.

010 Pisma ZMPG z: 18 lutego 2009 r., 18 grudnia 2009 L, 24 czerwca 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 20 października 2011 r., 25
kwietnia 2012 r.

41 100% udziałów w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym Gdynia Sp. z 0.0. nabyła spółka OT Logistics S.A. z siedzibą w
Szczecinie.
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Uwaga dotycząca
badanej działalności

udziałów w spółce, a 50 % udziałów posiada Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy
SA)

Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Finansowych (pełniąca do 04
maja 2016 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania)
wyjaśniła, m.in. że Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. dwukrotnie była poddana
procesowi prywatyzacji (w latach 2005-2008 i 2011-2013). W pierwszym z procesów
prywatyzacyjnych (tryb publicznego zaproszenia do negocjacji) wiążącą ofertę na
zakup udziałów złożyła CTL Logistics Sp. z 0.0. Po przeprowadzonych negocjacjach
i parafowaniu umowy prywatyzacyjnej ZMPG wystąpił do wspólnika z zapytaniem
o skorzystanie z prawa pierwszeństwa przy zbyciu udziałów. Wobec wyrażonego
przez wspólnika zainteresowania zbyciem udziałów, ZMPG podjął działania
warunkujące zbycie udziałów (uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, uzyskanie zgody
Ministra Skarbu Państwa na 20-letnią dzierżawę). Ostatecznie do zbycia udziałów
nie doszło w związku z oświadczeniem wspólnika o rezygnacji z wykonania prawa
pierwszeństwa nabycia udziałów. Proces został zamknięty bez wyboru inwestora.
Kolejną próbę prywatyzacji rozpoczęto w kwietniu 2011 r. (przetarg publiczny). Do
przetargu przystąpił jeden oferent Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
Umowę prywatyzacyjną parafowano we wrześniu 2011 r., jednak proces nie został
sfinalizowany, pomimo iż oferent kilkakrotnie wydłużał ważność oferty, co
podyktowane było procesem konsolidacji Grupy Azoty. Ostatecznie ZMPG podjął
decyzję o zamknięciu procesu prywatyzacji. W następnych latach nie podjęto
kolejnych prób zbycia udziałów natomiast doprowadzono do podpisania nowej
umowy najmu i uzyskano zgodę Ministra Skarbu Państwa na najem na okres do
2041 r., co było podyktowane faktem, że umowa dzierżawy z 1996 r. obowiązywała
do sierpnia 2016 r. Przy braku zgody Ministra Skarbu Państwa na wieloletni najem
bezpodstawnym byłoby wychodzenie na rynek z ofertą na zbycie udziałów.
Dodatkowym czynnikiem odraczającym termin podjęcia kolejnej próby zbycia
udziałów był fakt, że spółka Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. z końcem 2015 r.
kończyła spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 1997 r., który był
poręczony przez ZMPG. W przypadku zbycia udziałów poręczenie musiałby przejąć
inwestor za zgodą banku, co przy przeprowadzonych procesach prywatyzacyjnych
stanowiło trudną materię negocjacyjną. W 2017 r. wszczęto przygotowania do
kolejnego procesu zbycia udziałów, a pierwszym działaniem było zlecenie
przeprowadzenia analizy i wyceny spółki Bałtycka Baza Masowa Sp. z 0.0. Przyjęcie
dokumentów z analizy i wyceny jest planowane na pierwszą połowę lipca 2017 r.,
a zatwierdzenie przez Zarząd Spółki dokumentów z analizy i wyceny będzie
podstawą do przygotowania harmonogramu prywatyzacji spółki i wyjścia z ofertą
zbycia udziałów na rynek w drugiej połowie 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1262-1289)

Pomimo podejmowanych prób zbycia udziałów w spółce Bałtycka Baza
Masowa Sp. z 0.0. ZMPG do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie wykonał
obowiązku wnikającego z art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o portach
i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a tym samym nie
zrealizował w całości wniosku pokontrolnego sformułowanego
w wystąpieniu NIK po kontroli P/08/051. Jak wynika z powyższych wyjaśnień, ZMPG
podjął w 2017 r. kolejną próbę zbycia udziałów w Bałtyckiej Bazie
Masowej Sp. z 0.0.

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zarządu ZMPG w zbadanym
zakresie.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwagi

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 NIK42 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 Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych
działań.

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

Gdańsk, dnia ~S lipca 2017 r.

Kontroler
Piotr Arendt

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

·,,····,····,·,'fJv'~",··,',,··
Podpis

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWVZSZEJ IZBY KONTROLI

""''''''''''~riii?:c~''

42 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Oz, U. z 2017 r. poz. 524).
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