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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata 2014-2017 (I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Paweł Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LLU/126/2017 z 17 sierpnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie Spółka Akcyjna, 
ul. Poniatowskiego 50, 22-300 Krasnystaw (dalej: „CORA-TEX” lub „Spółka”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marian Wójcik, Prezes Zarządu, od 1 marca 2002 r.  
(dowód: akta kontroli, str. 3-11) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, w okresie objętym kontrolą Spółka znajdowała 
się w trudnej sytuacji finansowej, a działania podjęte w celu jej poprawy nie 
przyniosły zakładanych efektów i występuje realne zagrożenie co do dalszej 
działalności Spółki. W każdym roku objętym kontrolą Spółka poniosła stratę 
z działalności podstawowej. Niekorzystnie kształtowały się wskaźniki ekonomiczno-
finansowe Spółki, zachwiana została jej płynność finansowa. Przyczyną tej sytuacji 
były trudności w pozyskaniu nowych kontrahentów, spowodowane w szczególności 
brakiem możliwości samodzielnego udziału w postępowaniach przetargowych 
(ze względu na zaległości w realizacji zobowiązań publiczno-prawnych) i trudną 
sytuacją na rynku odzieżowym (konkurencja ze strony gospodarek Dalekiego 
Wschodu oraz krajów o niższych kosztach pracy). 
Pomimo braku symptomów poprawy, corocznie Walne Zgromadzenie podejmowało 
uchwały o dalszej działalności Spółki.  

W CORA-TEX przestrzegane były kryteria i procedury doboru kandydatów na 
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej 
posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przypisanych im zadań, które 
realizowali zgodnie obowiązującymi przepisami. Nie w pełni osiągnięto, przyjęte 
przez Zarząd, cele w zakresie poprawy jej sytuacji finansowej, co wynikało z ww. 
okoliczności. Przestrzegano przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i o wynagradzaniu osób 
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Rada Nadzorcza oraz Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonywały corocznej oceny sprawozdań Zarządu 
z działalności Spółki oraz oceny sprawozdania finansowego za rok poprzedni.  

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

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących Skarb 
Państwa w Spółce oraz ocena ich działalności 

1.1. Kryteria i procedury doboru kandydatów na stanowiska w organach 

Spółki 

W okresie objętym kontrolą jedynym akcjonariuszem CORA-TEX był Skarb 
Państwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. 
w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni 
niż Prezes Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub 
państwowe osoby prawne2, nadzór właścicielski sprawuje Minister Obrony 
Narodowej. Wcześniej nadzór ten sprawowany był przez Ministra Skarbu Państwa. 

Zgodnie ze statutem organami Spółki były: Zarząd, Rada Nadzorcza (dalej: „RN” lub 
„Rada”) oraz Walne Zgromadzenie (dalej: „WZ”). W badanym okresie w Spółce 
funkcjonował jednoosobowy Zarząd, rozpoczęła się VII kadencja Prezesa 
Zarządu Spółki i zakończyła VI.  

Stosownie do art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników3, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą 
nr 291/VII/2016 z dnia 6 lutego 2016 r. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne 
na stanowisko Prezesa Zarządu. Postępowanie przeprowadzono zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 
w niektórych spółkach handlowych4. Zgodnie z treścią ogłoszenia kandydaci na ww. 
stanowisko musieli: posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej ośmioletni staż 
pracy, w tym co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 
korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności 
prawnych, nie podlegać ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska, o które 
się ubiegają.  

W wymaganym terminie wpłynęły zgłoszenia od trzech kandydatów, do dalszego 
postępowania dopuszczono dwie osoby5. W wyniku przeprowadzonych rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu uzyskali odpowiednio 
114 pkt i 64 pkt na 120 pkt możliwych do uzyskania. W trakcie rozmowy 
z kandydatami oceniano m.in. ich wiedzę na temat: działalności Spółki; sektora 
gospodarki, w którym prowadzi ona swoją działalność; zagadnień związanych 
z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; wiedzę z zakresu 
rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa; predyspozycje do pracy na tym 
stanowisku. 

W dniu 2 kwietnia 2016 r., zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Spółki podjęła 
uchwałę o wyłonieniu kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na podstawie 
§ 24 ust. 1 i § 29 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki – uchwałę w sprawie powołania Prezesa 
Zarządu na VII kadencję. 

 

                                                      
2 Dz.U. z 2017 r. poz. 10. 
3 Dz. U z 2017 r. poz. 1055. 
4 Dz. U Nr 55, poz. 476, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”. 
5 Trzeci kandydat nie przedłożył wymaganego oświadczenia o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego 

lub informacji o uprzednim złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Prezes Zarządu Spółki spełniał wymagania określone przepisami (§ 6 ust. 1) 
rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. W szczególności 
posiadał wykształcenie wyższe (ekonomiczne) oraz wieloletni staż pracy 
(od 1972 r.) w tym m.in. w przemyśle odzieżowym (od 1972 r. do 1997 r, z tego do 
1993 r. w CORA-TEX6). Od 2002 r. jest zatrudniony w Spółce na stanowisku 
Prezesa Zarządu. 

(dowód: akta kontroli str. 3-105) 

Wg § 32 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wybiera na wspólną, trzyletnią 
kadencję Radę Nadzorczą, składającą się od trzech do 12 członków.  

W okresie objętym kontrolą rozpoczęła się VII kadencja członków Rady Nadzorczej 
Spółki i zakończyła VI. Do 28 lipca 2015 r. w skład RN wchodziły cztery osoby 
(w tym dwoje przedstawicieli pracowników Spółki), a po tym dniu – trzy osoby, 
w związku z rezygnacją przedstawiciela Skarby Państwa. Funkcję 
Przewodniczącego Rady powierzono reprezentantowi Skarbu Państwa. Poza ww. 
rezygnacją nie było zmian w składzie osobowym Rady. Zmiana w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki została zgłoszona do KRS. 
Członkowie7 Rady Nadzorczej złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, posiadali 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane z wykonywaną funkcją8.  

(dowód: akta kontroli str. 13-19,45-105) 

Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej uzyskali absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków w poszczególnych latach okresu 2014-2016. 
Walne Zgromadzenie zatwierdziło również sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za te lata. 

(dowód: akta kontroli str. 216-275) 

Wysokość wynagrodzenia, w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2017 r., 
członków Rady Nadzorczej nie przekraczała jednokrotności, a Prezesa Zarządu 
sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego9, co było zgodne z przepisami 
obowiązujących w tym zakresie ustaw10.  
Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej nie naliczano i nie wypłacano 
innych świadczeń poza wynagrodzeniem miesięcznym, z wyjątkiem kosztów 
podróży służbowych11. Z uwagi na trudną sytuację Spółki, członkom Rady 
Nadzorczej nieterminowo i w niepełnej wysokości wypłacano należne 
wynagrodzenie. Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. zaległości wobec członków Rady 
Nadzorczej wyniosły 331,1 tys. zł, dotyczyły wynagrodzeń za lata 2015-2017 
i częściowo za 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-11,491-497) 

                                                      
6 Na stanowiskach referenta, kierownika sekcji Techniczno-Produkcyjnej, dyrektora Zakładu.  
7 Aktualnie sprawujący funkcje w RN. Spółka, wobec braku takiego obowiązku, nie dysponowała dokumentacją potwierdzającą 

przygotowanie zawodowe oraz merytoryczne członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował w lipcu 2015 r. z pełnionej 
funkcji. 

8 Dwie osoby były wieloletnimi pracownicami CORA-TEX, w tym jedna miała ukończone studia wyższe i podyplomowe 
z zakresu rachunkowości, a druga wykształcenie średnie techniczne o specjalności konfekcjonowanie tkanin. Przedstawiciel 
Skarbu Państwa posiadał wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości, uzupełnione studiami podyplomowymi 
z zakresu wyceny nieruchomości oraz uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

9 Wynagrodzenie Prezesa Zarządu kształtowało się na poziomie 3,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego.  

10Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1222) oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm.). 

11 Koszty delegacji Prezesa CORA-TEX wyniosły łącznie w latach 2014-2017 (do 30 czerwca) 68,3 tys. zł., a koszty dojazdu 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej na posiedzenia RN w Spółce – 8,8 tys. zł. 
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W dniu 29 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 
uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółki w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Radę Nadzorczą upoważniono 
do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu. Do dnia 
zakończenia kontroli Prezes Spółki był zatrudniony na dotychczasowych 
zasadach12.  

(dowód: akta kontroli str. 5-11,124-134,588) 

W okresie objętym kontrolą dwukrotnie dokonywano zmiany na stanowisku 
Dyrektora ds. Handlu i Marketingu13 oraz jednej zmiany na stanowisku Dyrektora ds. 
Finansowo-Księgowych. Prezes Zarządu wyjaśnił, że zmiany w zatrudnieniu 
wynikały m.in. z konieczności optymalizacji zatrudnienia i dostosowywania liczby 
pracowników do aktualnych potrzeb CORA-TEX. Zmiany na stanowiskach 
kierowniczych następowały z inicjatywy pracowników. 

 (dowód: akta kontroli str. 562-563) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie przestrzegał 
ograniczeń wynikających z art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne14. Nie pełnił również funkcji 
Prezesa i nie zasiadał w radach nadzorczych innych spółek. Corocznie składał też, 
na podstawie art. 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, 
wymagane oświadczenia majątkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 561) 

1.2. Wykonywanie obowiązków przez reprezentantów Skarbu Państwa  

Z analizy uchwał Rady Nadzorczej wynika, że w latach 2014-2017 (do 30 czerwca) 
sprawowała ona kontrolę nad działalnością Spółki głównie poprzez: monitorowanie 
i omawianie na posiedzeniach bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, 
analizowanie realizacji planów rzeczowo-finansowych, w tym planów inwestycyjnych 
i restrukturyzacji majątkowej, analizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz 
perspektyw rozwoju CORA-TEX, a także windykacji należności, terminowości spłat 
zaciągniętych zobowiązań oraz podejmowanych działań w celu uregulowania 
przeterminowanych, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki, 
analizowanie i ocenę wykorzystania majątku trwałego oraz monitorowanie realizacji 
decyzji, dotyczących likwidacji niesprawnych maszyn.  

(dowód: akta kontroli str. 498-553) 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podała, że członkowie RN nie dokonali podziału 
pomiędzy sobą obszarów podlegających kontroli Rady. Oceny działalności Spółki 
dokonywano m.in. w oparciu o analizę sprawozdań finansowych, raportów biegłego 
rewidenta, informacji Zarządu z wykorzystaniem wskaźników ekonomiczno-
finansowych, zgodnie z zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 
Skarbu Państwa oraz wytycznymi Ministra Skarbu Państwa dla jednoosobowych 
spółek Skarbu Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, 
sporządzających sprawozdanie finansowe za poszczególne lata. Kryterium oceny 
Spółki był przede wszystkim jej wynik finansowy oraz ocena działań podejmowanych 
przez Zarząd. Nie powoływano komitetów do nadzoru działalności Spółki. Rada nie 
otrzymywała od właściciela wskazań i poleceń dotyczących obejmowania kontrolami 

                                                      
12 Na podstawie umowy o pracę. 
13 Stanowisko to zajmowały nowo zatrudnione osoby, odpowiednio od: kwietnia do lipca 2016 r. oraz od września grudnia 

2016 r., wg stanu na 22 września 2017 r. stanowisko to nie zostało obsadzone.  
14 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393). 
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określonych obszarów. Rada nie wyznaczała obszarów podlegających jej kontroli 
(zajmowała się całością działalności Spółki). Zarząd na każde posiedzenie RN 
przedstawiał informacje i wyjaśnienia, zgodnie z tematami określonymi w porządku 
obrad oraz wynikłymi w trakcie posiedzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 586-587) 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania finansowe Spółki i sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za lata 2014-2016, propozycje pokrycia straty netto za 
2014 r. i 2016 r. oraz podziału zysku netto osiągniętego w 2015 r. Ponadto Rada 
Nadzorcza wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesom 
i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w poszczególnych 
latach 2014-2016. WZ zatwierdziło przedłożone sprawozdania i podjęło uchwały 
o pokryciu strat i podziale zysku. 

(dowód: akta kontroli str. 216-304,498-553) 

W okresie objętym kontrolą Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie, poza ww. 
uchwałami w sprawie pokrycia strat i podziale zysku, podjęły po jednej uchwale, 
które powinny być realizowane przez Zarząd. Dotyczyły one przedstawiania Radzie 
Nadzorczej kwartalnych informacji z realizacji decyzji w sprawie likwidacji 
niesprawnych maszyn i urządzeń, zbycia, dzierżawy lub wynajmu zbędnych 
składników aktywów trwałych oraz powierzenia Zarządowi przez WZ wykonania 
uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, bez 
przeprowadzenia przetargu na rzecz Miasta Krasnystaw w zamian za zmniejszenie 
zaległego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości15. Zarząd wywiązał się 
z tych obowiązków – przedkładał Radzie wymagane informacje na temat majątku 
Spółki oraz dokonał zbycia przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z podjętą w tej 
sprawie uchwałą WZ.  

(dowód: akta kontroli str. 135-163,304,390-459,514,534,542,560-561) 

W latach 2014-2016 (do 30 czerwca) miała miejsce jedna zmiana Statutu Spółki 
(29 grudnia 2016 r.) i dotyczyła zmiany zasad wynagradzania i wysokości 
wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

(dowód: akta kontroli str. 45-105) 

Terminowo sporządzano oraz składano do KRS sprawozdania finansowe Spółki. 
W opiniach biegłego rewidenta wskazywano na niepewność co do możliwości 
kontynuowania działalności gospodarczej Spółki i konieczność podjęcia przez 
Walne Zgromadzenie Spółki uchwały co do dalszego jej istnienia. Informacje w tym 
zakresie przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 311-322,339-340,388) 

W Spółce nie określono, w formie dokumentu wewnętrznego, obszarów działalności, 
obejmujących stosowanie praktyk i standardów zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu (dalej „CSR”). Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Spółki wynika, że z uwagi na 
trudną sytuację ekonomiczno-finansową Spółki i problemy z utrzymaniem płynności 
finansowej, Zarząd nie zdołał w oficjalnej formie wdrożyć zasad CSR. Z tego 
powodu działania Zarządu ukierunkowano głównie na utrzymanie miejsc pracy dla 
około 200 osób w regionie o dużym bezrobociu.  
W okresie objętym kontrolą Spółka nie zawierała umów dotyczących działalności 
sponsoringowej oraz promocji. W celu budowania pozytywnego wizerunku CORA-
TEX wspierała lokalną działalność kulturalną. W latach 2014-2016 na ten cel 

                                                      
15 Przekazania nieruchomości dokonano w trybie i na zasadach określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) za kwotę 1 465 tys. zł, co stanowiło 84,9% zobowiązania Spółki wobec 
Miasta wg stanu na 30 listopada 2015 r. (1 725,0 tys. zł).  



 

7 
 

wydatkowano 4,7 tys. zł16. Zakres wsparcia obejmował m.in. dofinansowanie imprez 
artystycznych i festynów oraz działalności statutowej lokalnych stowarzyszeń.  

(dowód: akta kontroli str. 572-573) 

Spółka nie utworzyła spółek zależnych ani nie objęła udziałów i akcji w innych 
podmiotach. Nie było również przypadków rozwiązywania umów z kontrahentami 
CORA-TEX. 

(dowód: akta kontroli str. 305-370,572) 

W latach 2014-2017 (do 30 czerwca) Spółka nie opracowała i nie posiadała 
długookresowej strategii działalności. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Skarbu 
Państwa na lata 2014-2016 opracowano długo i krótkoterminowe cele działalności 
Spółki, które Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej i za jej pośrednictwem przesłał 
do Ministerstwa Skarbu Państwa. Cele te, zatwierdzone bez uwag przez 
Ministerstwo, były uwzględnione w planach rzeczowo-finansowych Spółki. Prezes 
Zarządu podał, że pomimo tego, iż na rok 2017 nie wymagano przedstawienia ww. 
celów, zawarto je w planie rzeczowo-finansowym na ten rok.  
Sformułowane w badanym okresie cele długoterminowe dotyczyły optymalizacji 
wyniku finansowego, odzyskania pełnej płynności finansowej, terminowego 
regulowania zobowiązań, umocnienia pozycji rynkowej Spółki, zwiększenia wartości 
nakładów inwestycyjnych na inwestycje rozwojowe w celu poprawy płynności 
finansowej Spółki. Cele krótkoterminowe sformułowano jako: optymalizacja wyniku 
finansowego, poprawa rentowności produkcji i płynności finansowej, poprawa 
terminowości regulowania zobowiązań oraz zmniejszenie stopnia zadłużenia, 
przeprowadzenie restrukturyzacji majątkowej, optymalizacja zatrudnienia, 
umocnienie pozycji rynkowej Spółki, zwiększenie wartości nakładów inwestycyjnych, 
intensyfikacja działań marketingowych, monitorowanie stopnia realizacji założeń 
przyjętych w planie rzeczowo-finansowym. 
Informacje o realizacji ww. celów prezentowano w sprawozdaniach Zarządu 
z działalności oraz kwartalnych informacjach o realizacji planów rzeczowo-
finansowych na poszczególne lata, przedstawianych Radzie Nadzorczej 
i ministerstwom sprawującym nadzór właścicielski nad Spółką. W sprawozdaniach 
tych przedstawiano m.in. stopień realizacji planów (procentowy i wartościowy), 
odchylenia od jego realizacji ze wskazaniem przyczyn, [...]17, poszczególnych 
pozycji kosztów rodzajowych, przeciętnego wynagrodzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 169-215,305-370,390-490,556-560) 

Realizacja ww. celów obejmowała m.in. następujące działania: 

 w ramach restrukturyzacji majątkowej m.in. przekazano na rzecz Miasta 
Krasnystaw nieruchomość Spółki w zamian za wygaśniecie części zobowiązań 
podatkowych, sporządzono projekty zagospodarowania oraz przebudowy 
(modernizacji) hali produkcyjno-magazynowej, wydzielono geodezyjnie część 
działki przeznaczonej do sprzedaży lub wynajmu, oraz dokonano zmian 
związanych z jej podziałem; 

 dokonano zmiany systemu wynagradzania, w tym m.in. zlikwidowano nagrody 
jubileuszowe, ujednolicono zasady wypłaty dodatku stażowego, zasady 
premiowania pracowników akordowych; 

                                                      
16 W 2017 r. nie ponoszono wydatków na te zadania.  
17 Najwyższa Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragment wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 5 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), w związku z objęciem 

tego fragmentu tajemnicą przedsiębiorstwa przez i na rzecz Zakładu Przemysłu Odzieżowego „Cora-Tex” w Krasnymstawie 

Spółka Akcyjna. 
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 w celu poprawy płynności finansowej, wobec braku możliwości regulowania 
bieżących zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”) 
zawarto z tym podmiotem umowy o rozłożeniu tych zobowiązań na raty (do 29 
września 2017 r. obowiązywało sześć takich umów, na łączną kwotę 
4 067,3 tys. zł); 

 w dniu 24 czerwca 2015 r. zawarto ze Starostą powiatu krasnostawskiego ugodę 
w sprawie rozłożenia na raty zaległości (31,9 tys. zł) za użytkowanie wieczyste 
gruntów; 

 w całości spłacono zaciągnięte kredyty bankowe; 

 w listopadzie 2015 r. opracowano Program naprawczy Spółki, którego celem było 
wskazanie obszarów organizacji wymagających korekty operacyjnej oraz 
kierunków restrukturyzacji. Wg założeń Programu dodatnie przepływy 
z działalności operacyjnej miały pojawić się w 2016 r, zysk netto w 2017 r., 
a w 2022 r. kapitały własne miały osiągnąć wartość dodatnią. Wdrażanie 
omawianego Programu zostało wstrzymane ze względu na rozpoczęcie, 
z początkiem 2016 r., prac związanych z konsolidacją Spółki z Wojskowym 
Przedsiębiorstwem Handlowym sp. z o. o. (dalej: „WPH”);  

 dokonywano optymalizacji zatrudnienia; 

 zawarto w 2016 r. kontrakty dotyczące wygranego przez włoskiego kontrahenta 
(konsorcjum) przetargu we Włoszech na wykonanie umundurowania dla włoskiej 
policji skarbowej. Realizację tego kontraktu przesunięto na II i III kwartał 2017 r. 
Wcześniej, w latach 2014-2015, nie realizowano zamówień, bo w 2014 r. 
kontrahent włoski został wykluczony z przetargu z względu na błędy 
w dokumentacji przetargowej, a w 2015 r. przetarg wygrał inny podmiot.  

Nie osiągnięto natomiast celów, dotyczących poprawy sytuacji finansowo-
ekonomicznej i płynności (m.in. plan przychodów ze sprzedaży zrealizowano 
w latach 2014-2016 odpowiednio w: 80,6%, 87,4%, 71,1%). Zidentyfikowane przez 
Spółkę przyczyny tych niekorzystnych wyników przedstawiono w dalszej części 
wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 305-370,389-490,556-569,572-578) 

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

Uwagi NIK dotyczą niewykonania przez Radę Nadzorczą uchwały WZ z 29 grudnia 
2016 r., zobowiązującej RN do zawarcia z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie 
usług zarządzania. Według wyjaśnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej wynikało 
to z wątpliwości co do dalszego istnienia Spółki. 

Uchwałą WZ z 4 lipca 2017 r. Prezes otrzymał absolutorium, a Walne Zgromadzenie 
podjęło decyzję o utrzymaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 126-134, 254-257,586-588) 

W ocenie18 NIK, Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej posiadali 
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przypisanych im zadań, które realizowali 
zgodnie obowiązującymi przepisami. Pomimo podejmowanych działań nie 
zrealizowano celów dotyczących poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej CORA-
TEX. Rada Nadzorcza nadzorowała działalność Spółki, m.in. poprzez analizę 
kwartalnych informacji dotyczących jej działalności, związanych m.in. z realizacją 
planów rzeczowo-finansowych oraz podejmowanych przez Zarząd działań 

                                                      
18 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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zmierzających do poprawy kondycji finansowej CORA-TEX. W każdym roku Zarząd 
oraz Rada Nadzorcza otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków.  

2. Wyniki działalności Spółki  

W okresie objętym kontrolą Spółka znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. 
Suma bilansowa CORA-TEX na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2 528,3 tys. zł 
i w porównaniu do stanu na koniec 2014 r. zmniejszyła się o 17,6% (541,4 tys. zł). 
Udział aktywów obrotowych zmniejszył się z 61,6% według stanu na 31 grudnia 
2014 r. (1 891,6 tys. zł) do 47,1% na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 191,6 tys. zł), 
a aktywów trwałych – zwiększył się odpowiednio z 38,4% (1 178 tys. zł) do 52,9% 
(1 336,7 tys. zł).  
Na aktywa trwałe składały się: 
– rzeczowe aktywa trwałe (100% w latach 2014 i 2015 oraz 77,8% w 2016 r.), 

głównie budynki i lokale użytkowe oraz grunty. Wartość budynków i lokali 
użytkowych zmniejszyła się w badanym okresie z 1 066,7 tys. zł do 858,1 tys. zł, 
a gruntów – z 63,4 tys. zł do 43 tys. zł;  

– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w 2016 r. 296,4 tys. zł) dotyczyły 
opłat prolongacyjnych z tytułu rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS. 

Aktywa obrotowe stanowiły głównie:  

 inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na rachunkach), które na 
koniec 2014 r. wyniosły 871,8 tys. zł (tj. stanowiły 46,1%), 2015 r. – 756,3 tys. zł 
(43,7%), 2016 r. – 483,9 tys. zł (40,6%);  

 zapasy: 627,1 tys. zł (33,2%), 608,2 tys. zł (35,2%) oraz 467,3 tys. zł (39,2%), 

 należności krótkoterminowe: 391,2 tys. zł (20,7%), 364,3 tys. zł (21,1%), 
234,4 tys. zł (19,7%).  

Wartość kapitału (funduszu) własnego była ujemna i w badanym okresie zmniejszyła 
się z -3 346,3 tys. zł w 2014 r. do -3 991,5 tys. zł w 2016 r., głównie w wyniku straty 
poniesionej w 2016 r. (898,7 tys. zł). Na kapitał (fundusz) własny Spółki składały się: 

 kapitał (fundusz) podstawowy (10 380,0 tys. zł w latach 2014-2016); 

 zysk (strata) z lat ubiegłych (-11 844,3 tys. zł w 2014 r., -13 726,3 tys. zł 
w 2015 r. oraz -13 472,8 tys. zł w 2016 r.); 

 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 6 416,0 tys. zł w 2014 r., 5 796,4 tys. zł 
w 2015 r. (spadek o 9,7%), 6 519,8 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 12,5%). 

Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się z 5 689,5 tys. zł na dzień 31 grudnia 
2014 r. do 3 862,4 tys. zł na koniec 2016 r., a długoterminowe wzrosły z 69,8 tys. zł 
do 2 138,8 tys. zł. Wynikało to z rozłożenia na raty zobowiązań wobec ZUS.  
W 2014 r. i 2016 r. Spółka poniosła stratę (odpowiednio: 1 882,1 tys. zł 
i 898,7 tys. zł), a w 2015 r. osiągnęła zysk w wysokości 362,8 tys. zł, głównie 
w wyniku przekazania nieruchomości w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań 
podatkowych.  
Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, stratę netto za 2014 r. i 2016 r. 
pokryto z kapitału zapasowego, który ma być odtworzony w latach następnych, 
a zysk netto osiągnięty za 2015 r. (308,8 tys. zł) przeznaczono na pokrycie strat z lat 
ubiegłych.  

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły w 2014 r. 9.508,7 tys. zł, 
w 2015 r. wzrosły o 2,9% (do kwoty 9 782,5 tys. zł), a w 2016 r. zmniejszyły się 
o 5,3% (do 9 260,7 tys. zł).  
Pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 70,6 tys. zł w 2014 r., 
1 452,3 tys. zł w 2015 r., 198,2 tys. zł w 2016 r. Znaczny wzrost przychodów 
w 2015 r. wynikał z przekazania w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań 
podatkowych nieruchomości Spółki. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się z 10 818,0 tys. zł w 2014 r. do 
10 152,8 tys. zł w 2016 r. (spadek o 6,1%). Największy wpływ na wysokość kosztów 
działalności operacyjnej Spółki miały: wynagrodzenia (ponad 54%), usługi obce 
(ok. 20%), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ok. 10%). 

 (dowód: akta kontroli str.305-459,491) 

W latach 2014-2016 średnioroczne zatrudnienie w Spółce zmniejszyło się z 217 do 
203 osób. Prawie 90% zatrudnionych stanowili pracownicy operacyjni. W Spółce 
dokonywano analiz zatrudnienia i wynagradzania w podziale m.in. na pracowników 
bezpośrednio produkcyjnych i pośrednio produkcyjnych. Np. w 2016 r. 
średnioroczne zatrudnienie tych pracowników produkcyjnych wyniosło odpowiednio: 
159 i 22 osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 305-370,491-492) 

Przeciętne wynagrodzenie w Spółce w latach 2014-2016 utrzymywało się na 
zbliżonym poziomie, wyniosło 2,2 tys. zł w 2014 r. i 2016 r. oraz 2,3 tys. zł 
w 2015 r.19  
Średnie wynagrodzenie członków RN wyniosło odpowiednio: 3,5 tys. zł, 3,1 tys. zł 
i 4,3 tys. zł. Wzrost wynagrodzenia w 2016 r. wynikał z tzw. odmrożenia w 2016 r. 
płac, a tym samym wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady.  

(dowód: akta kontroli str. 491-493) 

W latach 2014-2016 niekorzystnie kształtowały się wskaźniki finansowe Spółki. 
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS – relacja wyniku ze sprzedaży do 
przychodów netto) był ujemny i wyniósł odpowiednio: -13,8%; -6,5%; -9,6%. 
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA – relacja wyniku finansowego netto do 
wartości aktywów) w latach 2014 i 2016 był ujemny (-61,3% i -35,6%), a w 2015 r. 
osiągnął wartość dodatnią (13,2%), głównie z powodu zbycia nieruchomości na 
rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 
Wskaźnik płynności bieżącej (relacja aktywów obrotowych do zobowiązań 
krótkoterminowych) wyniósł: 0,33 w latach 2014-2015 oraz 0,31 w 2016 r. Tak niska 
wartość wskaźnika wskazuje na brak zdolności do wywiązywania się z bieżących 
zobowiązań.  
Wskaźnik wydajności na zatrudnionego (relacja przychodów ze sprzedaży do liczby 
zatrudnionych) wyniósł 43,8 tys. zł w 2014 r., 46,8 tys. zł w 2015 i 45,6 tys. zł 
w 2016 r. 
Wskaźnik zadłużenia aktywów (relacja kapitałów obcych do aktywów ogółem) 
systematycznie wzrastał i wyniósł: 2,1 w 2014 r., 2,1 w 2015 r., 2,6 w 2016 r. 
Wskazuje to na finansowanie Spółki w oparciu o kapitały obce.  
Przedstawione wskaźniki wskazują na problemy finansowe Spółki i zachwianiu jej 
płynności finansowej.  
W okresie objętym kontrolą nie była w Spółce wypłacana dywidenda. 

(dowód: akta kontroli str. 371-386,491) 

W sprawozdaniach z działalności Zarządu za lata 2014-2016 oraz w raportach 
z badań sprawozdań finansowych przez biegłego m.in. wskazano, że straty i trudna 
sytuacja ekonomiczna Spółki wynika m.in. z kryzysu na rynku odzieżowym (spadek 
popytu na usługi szycia odzieży oraz cen) oraz niskiego poziomu cen na usługi 
konfekcjonowania, całkowitego braku zamówień produkcyjnych na początku roku, 
realizowaniem mało opłacalnych zamówień na małe ilości wyrobów, trudności 
w pozyskiwaniu opłacalnych zamówień na duże ilości wyrobów, brak intratnych 

                                                      
19 Średnie wynagrodzenie pracowników w branży odzieżowej za I półrocze 2017 r. wyniosło 2,6 tys. zł 

(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-
wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-polroczu-2017-r-,1,27.html) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-polroczu-2017-r-,1,27.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-i-polroczu-2017-r-,1,27.html
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kontraktów na wykonywanie odzieży mundurowej. Wskazano również na brak 
możliwości samodzielnego uczestniczenia w przetargach, z uwagi na niemożność 
spełniania warunków przetargowych. 

(dowód: akta kontroli str. 305-370) 

Na zlecenie CORA-TEX podmiot zewnętrzny opracował (w listopadzie 2015 r. 
Program naprawczy Spółki, którego celem było m.in. wskazanie obszarów 
organizacji, wymagających korekty operacyjnej oraz kierunków restrukturyzacji. 
Koszt jego opracowania wyniósł 14,8 tys. zł. Wg wyjaśnienia Prezesa Zarządu, 
Program ten nie został wdrożony, ze względu na wszczęty proces konsolidacji 
z WPH. Działania w celu poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki 
podejmowane były w ramach realizacji celów działalności. Zostały one 
przedstawione w pkt. 1.2 wystąpienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 558-569,572-578) 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Spółka posiadała zobowiązania na kwotę 
ogółem 6 001,1 tys. zł, z czego 2 512,0 tys. zł było przeterminowanych20. 
Przeterminowane zobowiązania publicznoprawne dotyczyły: 

 Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT: 535,3 tys. zł (w 2015 r. 815,6 tys. zł, 
w 2014 r. 580,1 tys. zł), 

 Miasta Krasnystaw z tytułu podatku od nieruchomości: 420,3 tys. zł (w 2015 r. 
216,1 tys. zł, w 2014 r. 1 479,6 tys. zł), 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek społecznych, funduszu pracy 
i funduszu gwarantowanych świadczeń społecznych: 345,8 tys. zł (w 2015 r. 
1 335,7 tys. zł, w 2014 r. 1 081,5 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 327,351,365,387) 

Z uwagi na poniesione straty z działalności za lata 2014 i 2016, zgodnie z art. 397 
ustawy – Kodeks spółek handlowych21 Zarząd Spółki wystąpił do Walnego 
Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia CORA-
TEX. Analogiczne działania Zarząd podjął również w odniesieniu do danych za 
2015 r., pomimo osiągnięcia w tym roku zysku, z uwagi na fakt, że zysk ten nie 
wynikał ze sprzedaży. Jednocześnie Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej wnioski 
dotyczące utrzymania działalności Spółki w celu wyrażenia opinii w tej sprawie. 
Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez RN. WZ każdorazowo 
podejmowało uchwały o dalszym istnieniu i utrzymaniu działalności Spółki22. 

(dowód: akta kontroli str. 216-281) 

Prezes Zarządu wyjaśnił, że nie złożył wniosku o upadłość stosownie do art. 11 
ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe23 z uwagi m.in. na następujące okoliczności: 

 aspekt społeczny: Spółka jest jednym z większych zakładów produkcyjnych na 
terenie powiatu krasnostawskiego, gdzie stopa bezrobocia w grudniu 2016 r. 
wynosiła 13,7%. Większość załogi to kobiety, często będące jedynymi 
żywicielkami rodzin, z 20-30 letnim stażem pracy, z niewielkimi szansami na 
przekwalifikowanie i znalezienie zatrudnienia w regionie o małym stopniu 
uprzemysłowienia i dużym bezrobociu, 

 zapowiedzi resortu Skarbu Państwa w zakresie konsolidacji z Wojskowym 
Przedsiębiorstwem Handlowym, w którym CORA-TEX występuje w roli partnera 
do ulokowania produkcji, 

                                                      
20 Na koniec 2015 r. Spółka posiadała zobowiązania w wysokości 5 202,8 tys. zł, w tym przeterminowane: 3 139,7 tys. zł a na 

koniec 2014 r. odpowiednio: 5 759,3 tys. zł i 4 485,8 tys. zł, 
21 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577). 
22 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: nr 8 z dnia 30.06.2015 r., nr 6 z dnia 30.06.2016 r., nr 8 z dnia 4.07.2017 r. 
23 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, ze zm.). 
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 posiadanie ugruntowanej pozycji na rynku włoskich zamówień publicznych, 
uzyskanej m.in. w wyniku długoletniej współpracy z firmą z Włoch, w tym 
zawarcie i realizacja kontraktów, które powinny wpłynąć na poprawę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Spółki (zakładane przychody z tego tytułu wyniosą 
około 1,2 mln euro), 

 pozytywne opinie co do dalszej działalności Spółki, wyrażane przez Radę 
Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie, którym cyklicznie przedstawiano 
informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, 

 zawarcie układów z największym wierzycielem (ZUS) i regulowanie pozostałych 
zobowiązań w miarę posiadanych środków,  

 działania w kierunku restrukturyzacji zobowiązań (przekazanie nieruchomości 
w trybie i na zasadach określonych w art. 66 Ordynacji podatkowej), skutkujące 
zmniejszeniem zaległości wobec Urzędu Miasta o kwotę1 465 tys. zł.  

Wskazał ponadto, że trudną sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki przedstawiał 
w trakcie rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, prosząc 
jednocześnie o realizację programu konsolidacyjnego z WPH, wsparcie 
technologiczne zakładu i pomoc w zdobyciu opłacalnych zamówień.  

(dowód: akta kontroli str. 580-584) 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, wyjaśniła, że analizowano sytuację 
ekonomiczno-finansową Spółki (m.in. w oparciu o kwartalne i roczne sprawozdania 
finansowe oraz informacje z wykonania planów finansowo-rzeczowych, dane w tym 
zakresie przekazywano właściwemu ministerstwu. Wskazała również, że pomimo 
trudnej sytuacji, dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu, Spółka dawała rokowania 
dalszego istnienia, występowały przesłanki, które dawały Spółce możliwość 
odzyskania równowagi finansowej i gospodarczej, w tym: realizowanie strategii 
sprzedaży i pozyskiwania zamówień, rokujących uzyskiwanie przychodów na 
poziomie niezbędnym do prowadzenia rentownej działalności, prowadzenie 
restrukturyzacji majątkowej i finansowej, restrukturyzacji zadłużenia. Ponadto, brano 
pod uwagę czynnik społeczny, uzasadniający utrzymanie miejsc pracy dla ponad 
200 osób w regionie o małym stopniu uprzemysłowienia i dużym bezrobociu, a tym 
samym uzasadniający kontynuację działalności Spółki. Zdaniem RN, pomimo 
trudnej sytuacji na rynku odzieżowym, działania Zarządu w pozyskiwaniu kolejnych 
zleceń (w szczególności w zakresie kontraktów dla włoskich służb mundurowych), 
a także prowadzona restrukturyzacja majątkowa i finansowa stwarzały szanse na 
dalsze prowadzenie działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 586-588) 

Pismem z 17 marca 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało Prezesa 
Zarządu Spółki o uruchomieniu procesu konsolidacji CORA-TEX z Wojskowym 
Przedsiębiorstwem Handlowym Sp. z o.o. W ramach tego procesu WPH 
przygotowało między innymi: Biznesplan dla Projektu Inwestycyjnego oraz Test 
Prywatnego Inwestora, w którym założono, że CORA-TEX będzie pełniło funkcję 
partnera do ulokowania produkcji, w tym również niezbędnego parku 
technologicznego, odzieży mundurowej i pochodnej. W następstwie powyższych 
działań 30 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa 
a WPH w zakresie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną na realizację 
przedmiotowych inwestycji. Wcześniej24 trwały również prace związane 
z prywatyzacją CORA-TEX. W ramach tego procesu, pismem z 14 kwietnia 2015 r. 
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało Spółkę o dwóch potencjalnych 
inwestorach, którzy zostali dopuszczeni do przeprowadzenia ograniczonego 

                                                      
24 W dokumentacji Spółki znajdowała się pismo Ministerstwa Skarbu Państwa (znak: DPWiP-PW-423-16/14) z dnia 
8.09.2014 r. o planowanym ponownym uruchomieniu procesu prywatyzacji.  
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badania Spółki (tzw. due diligence). Proces ten został zakończony bez 
rozstrzygnięcia, o czym Ministerstwo poinformowało CORA-TEX pismami z dnia 
3 oraz 10 listopada 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 164-168,370) 

Prezes Zarządu podał, że Ministerstwo nie przedstawiło Spółce przyczyn 
odstąpienia od jej prywatyzacji. W trakcie rozmów z przedstawicielami organu 
właścicielskiego poruszano kwestie, dotyczące trudnej sytuacji finansowo-
ekonomicznej Spółki, w tym wskazywano na konieczność wdrożenia programu 
konsolidacji. Wskazał ponadto, że Spółka nie posiada informacji na temat postępu 
prac związanych z konsolidacją Spółki z WPH. W siedzibie Spółki planowane jest 
spotkanie z przedstawicielem organu właścicielskiego (pod koniec października 
2017 r.), na którym ponownie zostanie omówiona sytuacja ekonomiczna i społeczna 
Spółki i które może być podstawą do podjęcia decyzji co do dalszego istnienia 
CORA-TEX.  

(dowód: akta kontroli str. 561,580-584) 

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

Zdaniem NIK, pomimo działań podejmowanych przez Spółkę, zmierzających do 
poprawy jej sytuacji ekonomiczno-finansowej, występuje realne zagrożenie co do jej 
dalszej działalności. Skutecznych działań, których efektem byłaby poprawa 
niekorzystnych wyników Spółki, nie podjął również organ właścicielski, pomimo że 
na bieżąco był informowany przez Spółkę o jej trudnej sytuacji. Rozpoczęcie prac 
związanych z konsolidacją Spółki z WPH spowodowało odstąpienie od 
opracowanego na zlecenie Zarządu CORA-TEX Programu naprawczego. 
Niezbędnym w tej sytuacji jest zintensyfikowanie wielokierunkowych działań, 
zarówno dotyczących procesu konsolidacji Spółki, jak i innych, związanych 
z uzyskaniem wymiernych korzyści ekonomicznych dla CORA-TEX.  
W okresie objętym kontrolą sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki nie uległa 
poprawie. W każdym roku objętym kontrolą Spółka poniosła stratę z działalności 
podstawowej. Niekorzystnie kształtowały się wskaźniki ekonomiczno-finansowe 
Spółki, zachwiana została jej płynność finansowa. Mimo braku symptomów 
poprawy, w każdym roku Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały o dalszej 
działalności Spółki.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25, 
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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
wykorzystania uwag  
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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. 
 
 
Lublin, dnia 11 października 2017 r. 

 
 

Kontroler 

 
Dyrektor Delegatury  

Najwyższej Izby Kontroli  
w Lublinie  
Edward Lis 

Paweł Szafran  
główny specjalista kontroli państwowej 
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