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I. Dane identyfikacyjne 
Wielkopolska Gildia Rolno–Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 
Poznań (dalej: „WGRO” lub „Spółka”). 

Arkadiusz Węgielski - Prezes Zarządu Funduszu (dalej: „Prezes”), od 26 czerwca 
2018 r.1 Do 25 czerwca 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu pełnił pan Grzegorz 
Hempowicz2. 

(akta kontroli str. 58-93,118-120) 

1. Standardy obsady kadrowej. 

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

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki. 

Lata 2017-2018 z uwzględnieniem zagadnień z okresu wcześniejszego, mających 
istotny wpływ na działalność objętą kontrolą, a także zdarzeń późniejszych, 
występujących do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Poznaniu 

 

Krzysztof Płoszewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/183/2018 z 20 września 2018 r.  

Tomasz Juszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/184/2018 z 20 września 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

                                                      
1 Od 26 czerwca 2018 r. na kadencję 2018-2023 powołany był Zarząd dwuosobowy składający się z Prezesa 
Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu pana Dariusza Mierzejewskiego.   
2 Do dnia 25 czerwca 2018 r. w skład Zarządu WGRO wchodziły 3 osoby, Prezes Zarządu i dwóch 
Wiceprezesów: pan Arkadiusz Węgielski i pani Lidia Niemier. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

Spółka dostosowała zasady działania do standardów wymaganych przez 
nadzorującego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, modyfikując je jednak ze względu 
na uwarunkowania wynikające z jej celów strategicznych.  

WGRO dostosowała zasady powoływania i odwoływania członków organów 
zarządzających i nadzorczych oraz kształtowania ich wynagrodzeń do 
obowiązujących standardów4. Spółka prawidłowo realizowała politykę finansową 
nastawioną na optymalizację przychodową w obszarze opłat czynszowych z tytułu 
najmu powierzchni handlowych i magazynowych, uwzględniając zmniejszenie 
obciążeń kosztowych po stronie bezpośrednich uczestników rynku hurtowego, przy 
zachowaniu bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
bieżącej modernizacji obiektów będących w jej dyspozycji. Spółka realizowała cele 
i zadania określone w rocznych planach działalności opracowanych i wykonywanych 
przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą oraz pięcioletnich 
Strategiach, uwzględniając strukturę akcjonariatu, w ramach którego ponad 52% 
udziału w strukturze kapitałowej stanowi akcjonariat producentów owoców, warzyw  
i kwiatów oraz handlowców w branży żywnościowej i florystycznej. Spółka 
przedkładała Ministrowi odpowiednie dokumenty sprawozdawcze, które rzetelnie 
i kompletnie prezentowały informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej 
i działalności Spółki. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z przepisami Kodeksu spółek 
handlowych wykonywania uprawnień z posiadanych udziałów w PAKER Spółka  
z o.o. oraz niedostosowania dokumentów Spółki do zmiany przedstawiciela 
akcjonariusza WGRO, działającego w imieniu Skarbu Państwa.  

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Standardy obsady kadrowej  

1.1.  Podstawowym zakresem działalności Spółki jest prowadzenie rynku hurtowego 
w zakresie obrotu produktami rolno-spożywczymi i ogrodniczymi oraz pośrednictwo 
w handlu tymi produktami, stymulowanie rozwoju małych i średnich gospodarstw 
producentów warzyw, owoców i kwiatów na potrzeby rynku, prowadzenie 
działalności innowacyjno-wdrożeniowej, wydawniczej i szkoleniowej. WGRO jest 
spółką akcyjną, której kapitał akcyjny na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 
27.366.100 zł, a w dniu 27 września 2017 r. został obniżony5 do 26.876.100 zł. 
Akcjonariat WGRO stanowi Fundacja Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej6 (dalej: „FRR”), Wielkopolski Związek Ogrodniczy7 (dalej: „WZO”), 

                                                      
4 Wyjątek stanowi uchwała nr 3 WZA z dnia 27 września 2017 r., która zgodnie ze Statutem Spółki nie znajduje 
jednak bezpośredniego zastosowania do ustalania wynagrodzeń członków jej zarządu (niezbędna jest bowiem 
w tym zakresie uchwała Rady Nadzorczej, ta zaś uwzględniała standardy dot. wysokości wynagrodzeń). 
5 W dniu 27 września 2017 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WGRO kapitał 
akcyjny Spółki został obniżony o 4.900 sztuk akcji nabytych od akcjonariusza FRR o wartości nominalnej 100 zł 
każda, uprzywilejowanych o wartości kapitału w wysokości 432.100 zł. 
6 W dniu 27 września 2017 r. udział FRR w posiadanym kapitale WGRO został zmniejszony z 35,56% do 
34,39%, a udział głosów z 42,06% do 40,89%.  
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Skarb Państwa oraz akcjonariusze indywidualni8 (posiadający udziały w Spółce 
poniżej 5%). Akcjonariat Skarbu Państwa obejmował 12.000 akcji9 po 100 zł każda 
(wartość nominalna). 

W latach 2017–2018 w skład Rady Nadzorczej wchodziło 10 osób10, w tym jeden 
przedstawiciel Skarbu Państwa. 

(akta kontroli str. 149-175, 329-332, 286-328, 334-386 ) 

Zgodnie ze Statutem WGRO przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy (dalej: „WZA”) w dniu 27 września 2017 r.11 Rada Nadzorcza składa 
się z 7 do 10 osób12 wybieranych i odwoływanych przez akcjonariuszy 
poszczególnych serii akcji, a Zarząd WGRO jest powoływany przez Radę 
Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję i składa się z dwóch do trzech osób. 
Wg Statutu, członków Zarządu odwołuje i powołuje Rada Nadzorcza po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz ustala im wynagrodzenie, 
członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej. Mandaty członków 
Zarządu wygasają z dniem odbycia WZA za ostatni rok sprawozdawczy kadencji. 
Wcześniej obowiązywał Statut WGRO przyjęty uchwałą WZA Spółki w dniu 26 
czerwca 2014 r.13, w którym ustalono, że Zarząd wybierany przez Radę Nadzorczą 
składa się z trzech osób. Według obowiązującego Statutu, funkcje w Zarządzie  
i Radzie Nadzorczej mogą być płatne. Decyzje w sprawie wynagrodzenia członków 
Rady Nadzorczej podejmuje WZA, a wynagrodzenia i sposób zatrudnienia członków 
Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

(akta kontroli str. 5-25, 149-175) 

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego 2018 r. ustalono, że Zarząd kadencji 
2018-2023 będzie dwuosobowy. W dniu 12 marca 2018 r. Rada Nadzorcza,  
w związku z upływem w dniu 8 listopada 2017 r. kadencji dotychczasowego Zarządu 
podjęła uchwałę w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska 
członków Zarządu w kadencji 2013-2023. W uchwale tej ustalono harmonogram14 
prac nad powołaniem nowych członków zarządu, tzn. ustalono formę ogłoszenia  
o rekrutacji, treść ogłoszenia15, powołanie zespołu oceniającego zgłoszenia 

                                                                                                                                       

 

 
7 W dniu 27 września 2017 r. udział WZO w posiadanym kapitale WGRO wzrósł z 6,80% do 6,92%, a udział 
głosów z 18,66% do 19,03%. 
8 W dniu 27 września 2017 r. udział akcjonariuszy indywidualnych w posiadanym kapitale WGRO  wzrósł z 
51,67% do 52,62%, a udział głosów z 36,88% do 37,62%. 
9 Akcjonariat Skarbu Państwa obejmował 5.000 akcji serii D/V 1-5000 i 7000 akcji serii E/VIII 1-7000. W dniu 27 
września 2017 r. udział Skarbu Państwa w posiadanym kapitale WGRO wzrósł z 4,38% do 4,46%, a udział 
głosów z 2,41% do 2,46%. 
10 W tym trzech przedstawicieli FRR, dwóch przedstawicieli WZO, trzech przedstawicieli akcjonariuszy 
indywidualnych, przedstawiciel Skarbu Państwa, przedstawiciel Banku PKO BP S.A. (do 14 marca 2018 r.), który 
w związku ze sprzedażą akcji przez PKO BP S.A. Funduszowi Neptun-Fizan, od dnia 14 marca 2018 r. jest 
przedstawicielem Funduszu Neptun-Fizan. 
11 Statut Spółki przyjęty uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia WGRO w dniu 27 września 2017 r. 
12 Wcześniej obowiązywał statut Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r., w którym również ustalono, że Rada 
Nadzorcza składa się od 7 do 10 osób wybieranych przez akcjonariuszy poszczególnych serii akcji. 
13 Statut Spółki przyjęty uchwałą na Walnym Zgromadzeniu WGRO w dniu 26 czerwca 2014 r. 
14 Harmonogram prac nad powołaniem członków Zarządu stanowił załącznik nr 1 do wym. uchwały przewidywał 
publikacje ogłoszenia do dnia 20 marca 2018 r., termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 4 kwietnia 2018 r., pracę 
zespołu kwalifikacyjnego do dnia 20 kwietnia 2018 r., posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. o 
zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu kwalifikacji, drugi etap kwalifikacji oraz podjęcie uchwały 
o zakwalifikowaniu kandydatów do trzeciego etapu, a na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniach 14-15 maja 
2018 r. przeprowadzeni trzeciego etapu i podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu. 
15 Treść ogłoszenia podano w załączniku nr 2 do wym. uchwały, w którym podano m.in. kryteria jakie powinien 
spełniać kandydat, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów, zakres informacji i oświadczeń jakie 
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kandydatów pod względem formalnym, składającego się z trzech członków Rady 
Nadzorczej. Wymagania i kryteria16 jakie powinni spełniać kandydaci na członków 
Zarządu, wymagane dyspozycją art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym17, określono w załączniku nr 2 do 
omawianej uchwały. Zgodnie z wym. uchwałą po dokonaniu formalnej oceny 
zgłoszeń, kandydaci przechodzą do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego,  
a o dopuszczaniu poszczególnych kandydatów do kolejnego etapu decyduje Rada 
Nadzorcza w formie uchwały. W drugim postępowaniu kwalifikacyjnym Rada 
Nadzorcza dokonuje oceny merytorycznej kandydatów, w szczególności 
doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania oraz przedmiotu działalności, 
wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i wskazuje kandydatów 
zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych. W trzecim etapie postępowania 
kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 
na członków Zarządu, w toku których ocenia w szczególności wizję funkcjonowania 
WGRO, znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, wiedzę 
dotyczącą WGRO oraz sektora w którym działa, znajomość zagadnień związanych 
z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi, doświadczenie oraz 
wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych, wiedzę z zakresu finansów, 
rachunkowości, prawa podatkowego, controllingu, marketingu, umiejętności 
prezentacji wiedzy, doświadczenie zawodowe, komunikatywność. Zgodnie z wym. 
uchwałą po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza na 
posiedzeniu podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym w formie uchwały w sprawie 
wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko będące przedmiotem 
postępowania kwalifikacyjnego.  

 (akta kontroli str. 94-109) 

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych18 (dalej: KSH), w związku z upływem kadencji w dniu 8 listopada 
2017 r. kadencji członków Zarządu WGRO i koniecznością powołania Zarządu na 
następną kadencję, Rada Nadzorcza postanowiła wszcząć postępowanie 
kwalifikacyjne mające na celu powołanie członków Zarządu na następną kadencję. 
Z postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu Spółki  
w kadencji 2018-2023 sporządzono protokół postępowania kwalifikacyjnego,  
w którym podano terminy i ustalenia zawarte we wspomnianej wyżej uchwale Rady 
Nadzorczej WGRO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zasad postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu.  

W protokole tym wykazano, że poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego 
przebiegały zgodnie z ustalonymi zasadami i przyjętym harmonogramem. W dniu 
19 marca 2018 r. ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym ukazało się na stronie 
internetowej Spółki w zakładce „aktualności” oraz w gazecie Głos Wielkopolski. Do 

                                                                                                                                       

 

 
powinny być zawarte w zgłoszeniu, informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez 
wyłonienia kandydata. 
16 Osoby pełniące funkcje członka zarządu powinny posiadać m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej 10-letni 
okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, 
świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 
posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, posiadać 2-
letnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku hurtowego, w szczególności spożywczego, ogrodniczego 
lub kwiatowego, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydat na członka Zarządu nie może m.in. pełnić funkcji 
społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim lub senatorskim, wchodzić w skład 
organu partii politycznej, wykazywać aktywności społecznej, która może rodzić konflikt interesów wobec Spółki. 
17 Dz.U. z 2018 r., poz. 1182, ze zm. 
18 Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.), dalej „KSH”. 
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dnia 4 kwietnia 2018 r. wpłynęły trzy zgłoszenia kandydatów na stanowiska 
członków Zarządu Spółki, które zostały przekazane zespołowi ds. oceny 
kandydatów. Po zapoznaniu się z wynikami pracy zespołu ds. oceny kandydatów, 
Rada Nadzorcza w dniu 23 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu 
wszystkich kandydatów do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Na 
posiedzeniu w dniu 14 maja 2018 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne ze 
wszystkimi kandydatami, w dniu 15 maja 2018 r. Rada Nadzorcza w wyniku tajnego 
głosowania, podjęła uchwałę powołująca Prezesa19 i Wiceprezesa Zarządu WGRO. 
Powołanie na te funkcje zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2018 r. 
nastąpi ze skutkiem od dnia następującego po odbyciu WZA zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok. 

(akta kontroli str. 94, 109-120) 

W dniu 25 czerwca 2018 r. WZA podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz 
o udzieleniu absolutorium dla każdego z członków Zarządu i każdego z członków 
Rady Nadzorczej. W dniu 30 czerwca 2017 r. WZA podjęło uchwałę o zatwierdzeniu 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej sprawozdania finansowego za 
2016 r. oraz udzielenia absolutorium dla każdemu z członków Zarządu i każdemu 
z członków Rady Nadzorczej. 

(akta kontroli str. 58-93, 121-123, 176-285) 

W umowach o pracę20 zobowiązano członków Zarządu m.in. do niezajmowania się 
bez zgody Spółki interesami konkurencyjnymi, do nieuczestniczenia w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki lub jako członek organu oraz posiadania więcej 
niż 10% udziałów innej spółki. 

(akta kontroli str. 647-654) 

W okresie objętym kontrolą skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie za wyjątkiem 
przedstawiciela Skarbu Państwa. W dniu 29 czerwca 2017 r., Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (dalej „MRiRW”), działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie 
§ 13 Statutu Spółki odwołał ze składu Rady Nadzorczej dotychczasowego 
przedstawiciela Skarbu Państwa i z dniem 1 lipca 2017 r. powołał nową osobę. 

(akta kontroli str. 38-41, 121-123, 176-285) 

1.2. MRiRW (wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa), jako podmiot uprawniony do 
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na podstawie art. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami21 (dalej „ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń”), zwróciło się pisemnie do Zarządu Spółki w dniach 22 listopada 
2016 r. i 6 czerwca 2017 r. o przyjęcie przez WZA m.in. uchwały w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego, sposobu powoływania kandydata i członka Zarządu 
oraz zasad wynagradzania członków organów zarządzających.  

(akta kontroli str. 655-658, 687-701) 

Uchwałą nr 28 NWZA WGRO z dnia 27 czerwca 2003 r. ustalono sposób 
wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, który był uzależniony od 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za 
posiedzenie22. W art. 10 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń23 dla 

                                                      
19 W tajnym głosowaniu Rady Nadzorczej głosowano na trzech kandydatów na Prezesa Zarządu oraz na dwóch 
kandydatów na Wiceprezesa Zarządu. 
20 Dotyczy umów o pracę zawartych w dniu 25 czerwca 2018 r. 
21 Dz.U. z 2017 r., poz. 2190. 
22 Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej ustalono w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za posiedzenie i odpowiednio 90% dla Sekretarza Rady Nadzorczej 
oraz 100% dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
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członków rady nadzorczych ustalono, że wysokość wynagrodzenia powinna być 
określona miesięcznie (w ww. uchwale, uzależniono jego wysokość od liczby 
posiedzeń). 

(akta kontroli str. 334) 

Uchwałą nr 3 WZA WGRO z dnia 27 września 2017 r. przyjęto, że członkom 
Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie, które dla Prezesa Zarządu ustalono  
w przedziale od 4,0 do 6,0-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i odpowiednio dla 
Wiceprezesów w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3,0 do 5,0. W uchwale 
tej upoważniono Radę Nadzorczą do określenia kwotowo wynagrodzenia 
miesięcznego poszczególnych członków Zarządu oraz do określenia na dany rok 
obrotowy celów szczególnych Spółki, a w przypadku ich osiągnięcia,  
do przyznawania poszczególnym członkom Zarządu nagrody rocznej po 
zatwierdzeniu przez WZA, sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego 
Spółki oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. Uchwała 
ta nie realizowała postanowień ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami, ponieważ w art. 4 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wskazano, 
że część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się  
z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, 
osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia i powinna wynosić od trzykrotności 
do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego 
(a nie jak ustalono w uchwale od cztero do sześciokrotnego), a część zmienna 
wynagrodzenia24 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego członka 
organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym. 

 (akta kontroli str. 149-175, 334) 

W odpowiedzi na niewykonanie w pełni wniosku MRiRW oraz wniosku 
przedstawiciela Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej, Prezes wyjaśnił, że WGRO 
nie jest zobligowana do stosowania zasad określonych w przepisach ustawy 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,  
a wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu w kadencji na lata 2018-2023 
było zgodnie z Uchwałą nr 10 WZA z dnia 27 września 2017 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W uchwale Rady 
Nadzorczej z dnia 15 maja 2017 r. stwierdzono, że Rada opiniuje negatywnie 
wprowadzenie zmian zaproponowanych przez MRiRW wynikających z ustawy 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
z uwagi na to, że zasady ustalania wynagradzania organów Spółki są już określone 
w Statucie Spółki. 

(akta kontroli str. 149-175, 490-500, 655-720, 1050-1055, 1056-1073, 1158-1162) 

                                                                                                                                       

 

 
23 Wysokość wynagrodzenia  za posiedzenie Rady Nadzorczej nie przekraczała kwot miesięcznych określonych 
w art. art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń, a więc spółki która dla co najmniej 
jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie przesłanki: (1) zatrudniała średniorocznie 
co najmniej 11 pracowników, (2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w zł 10 milionów euro, (3) sumy aktywów jej bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w zł 10 milionów euro. 
24 Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za 
rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także 
obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych lub wszystkich 
członków organu zarządzającego.  
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Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2018 r., ustalono kwotowo 
wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu na kadencję 2018-2023 w wysokości niższej 
od pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego25, co było zgodne  
z zapisami Statutu Spółki. Członkowie Zarządu zatrudnieni są na umowę o pracę na 
wskazany okres lat 2018-2023 w celu wykonywania pracy Zarządu z możliwością 
otrzymania nagrody rocznej w wysokości do 100% miesięcznego wynagrodzenia w 
przypadku określenia na dany rok obrotowy szczególnych celów Spółki i ich 
realizacji26.  
W 2018 r. nie określono szczególnych celów Spółki za które może być przyznana 
nagroda. Poza wynagrodzeniem członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu nie 
otrzymywali innych świadczeń np. samochodu służbowego, zwrotu kosztów 
mieszkania itp. W umowie o pracę zobowiązywano członków Zarządu do zakazu 
uczestniczenia w spółce konkurencyjnej. 

(akta kontroli str. 5-17, 111-112 149-175, 334, 647-654) 

W zasadach ustalania wynagrodzeń członków Zarządów nie uzależniono wysokości 
ich wynagrodzenia od wielkości zatrudnienia i obrotów Spółki, z uwzględnieniem 
realizacji wyznaczonych celów zarządczych. Prezes Spółki wyjaśnił, że: „strategia 
funkcjonowania Spółki nastawiona jest na wsparcie infrastrukturalne, promocyjne, 
jakościowe, szkoleniowe i edukacyjne bezpośrednich uczestników rynku hurtowego, 
a nie na generowanie zysków o charakterze dywidendowym. Polityka finansowa 
Spółki nastawiona jest na optymalizację przychodową w obszarze opłat 
czynszowych z tytułu najmu powierzchni handlowych i magazynowych, 
uwzględniając zmniejszenie obciążeń kosztowych po stronie bezpośrednich 
uczestników rynku hurtowego (…) polityka Spółki nie jest nastawiona na 
maksymalizację poszczególnych wskaźników ekonomicznych, finansowych, itp.,  
a w szczególności uwzględnia dobro uczestników rynku. Niewątpliwe jest to 
zdeterminowane aspektem historycznym powołania spółki oraz jej strukturą 
akcjonariatu, w ramach którego ponad 55% udziału w strukturze kapitałowej Spółki 
stanowi akcjonariat producentów owoców, warzyw i kwiatów oraz handlowców  
w branży żywnościowej i florystycznej, który łącznie z 29,53% kapitału Rządu 
Konfederacji Szwajcarskiej wniesionego do FRR stanowi 85% kapitału bezpośrednio 
zaangażowanego w realizację budowy rynku hurtowego, którego celem jest 
wspierania rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa.”  

(akta kontroli str. 111, 112, 490-500) 

1.3. Spółka w latach 2017-2018 przedkładała w wymaganych terminach MRiRW 
kwartalne „sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz 
nakładach na środki trwałe” za miniony kwartał. Dokumentacja sprawozdawcza 
Zarządu i Rady Nadzorczej w formie rocznych sprawozdań przedkładana była WZA 
terminowo oraz zawierała informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej  
i działalności Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 58-93, 286-328, 337-388, 393-398, 511-645) 

W okresie objętym kontrolą, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad 
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności 
Rada dokonywała oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH,  
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

                                                      
25 W Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej „GUS”) z dnia 17 stycznia 2018 r. 
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w IV kwartale 2017 r. (Dz. U. GUS poz. z 2018 r.) ustalono przeciętne wynagrodzenie na kwotę 4.739,51 zł.  
26 Po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 
ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków przez WZA. 
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oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także 
składała WZA coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.  

(dowód: akta kontroli str. 58-93, 393-398)  

Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonuje w ramach posiedzeń odbywających się 
co najmniej raz na kwartał27. Rada zobowiązała Zarząd do przedkładania na 
posiedzeniach szczegółowych informacji w ujęciu kwartalnym dotyczących: 
wskaźnika zajętości przestrzeni targowej; realizacji założeń budżetowych;  
realizacji założeń inwestycyjno–modernizacyjno–remontowych; realizacji założeń 
marketingowych. 

W latach 2017–2018, Rada Nadzorcza wyznaczyła Zarządowi cele zarządcze  
w ramach przyjmowanych rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz rozliczała 
poziom ich realizacji w ramach bieżących czynności w trakcie posiedzeń Rady 
Nadzorczej i obowiązków sprawozdawczych Zarządu.  

(dowód: akta kontroli str. 873-910, 867-872, 1022-1236)  

W latach 2017-2018 Rada Nadzorcza nie dokonywała przeglądu uchwał 
podejmowanych przez Zarząd.  

W ww. okresie Rada: monitorowała lub oceniała korzystanie przez Zarząd z usług 
zewnętrznych podmiotów doradczych (w szczególności z zakresu komunikacji 
społecznej), usług prawnych i marketingowych oraz usług doradztwa związanego  
z zarządzaniem – w ramach bieżących zapytań i wniosków na posiedzeniach Rady, 
ponadto – na odrębny wniosek, w ujęciu kwartalnym, członkowi Rady Nadzorczej 
reprezentującemu Skarb Państwa; monitorowała odchylenia i przyczyny odchyleń 
wykonania planów rzeczowo-finansowych Spółki – w ramach sprawozdawczości 
budżetowej, minimum w ujęciu kwartalnym; monitorowała i cyklicznie oceniała 
realizację wieloletnich planów strategicznych (Strategii rozwoju WGRO na lata 2012-
2017) – w ramach sprawozdawczości kompleksowej, w ujęciu kwartalnym 
poszczególnych obszarów sprawozdawczych oraz w ujęciu rocznym; monitorowała 
istotne postępowania sądowe, w których stroną jest WGRO – w ramach 
sprawozdawczości kompleksowej w ujęciu rocznym, chyba że zaistniały sytuacje 
nadzwyczajne, wówczas Zarząd przekazywał informacje na bieżąco.  

W latach 2017-2018 Rada Nadzorcza nie przeprowadzała i nie zlecała Zarządowi 
przeprowadzenia w Spółce kontroli oraz nie miały miejsca sytuacje, w których 
Zarząd Spółki nie zrealizował uchwały WZA lub RN.  

(dowód: akta kontroli str. 867-872, 1022-1236)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W okresie objętym kontrolą Zarząd WGRO nieprawidłowo wykonywał 
uprawnienia wynikające z władztwa korporacyjnego nad jednoosobową spółką 
zależną PAKER Sp. z o.o. 28, co polegało na:  

 Dopuszczeniu do objęcia przez jednoosobową spółkę zależną (PAKER sp. z 
o.o.) akcji nowej emisji w spółce dominującej (WGRO) i posiadanie ich 
przez Spółkę w okresie ponad 10 lat. 

 Dopuszczeniu do wykonywania przez PAKER sp. z o.o. prawa głosu  
z posiadanych akcji w spółce dominującej (co najmniej podczas ZWZA za 
2017 rok).  

                                                      
27 Zgodnie z § 13A ust.1. W okresie objętym kontrolą posiedzenia odbywały się częściej niż wynika  z ww. 
regulacji Statutu Spółki.  
28 Kapitał zakładowy PAKER sp. z o.o. wynosi 306.000 zł, udział całościowy (612 udziałów) posiada WGRO. 
PAKER posiada 2040 akcji nieuprzywilejowanych w WGRO o wartości nominalnej 100 zł każda.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 Nieumorzeniu przez Zarząd WGRO w określonym w Kodeksie Spółek 
Handlowych terminie akcji własnych posiadanych przez spółkę zależną  
i nieobniżeniu w związku z tym kapitału zakładowego.  

 Nieuwzględnianiu przez Zarząd WGRO posiadania akcji własnych 
posiadanych przez spółkę zależną w sprawozdaniach finansowych (jako 
akcji własnych). 

Według przepisów KSH, spółka zależna nie może obejmować akcji spółki 
dominującej (art. 366 § 1 KSH), lecz mimo to objęcie dokonane z naruszeniem tego 
zakazu jest ważne (art. 366 § 2 KSH). W przypadku objęcia i posiadania przez 
spółkę zależną akcji spółki dominującej, z mocy art. 367 KSH stosuje się przepisy 
dotyczące akcji nabytych: art. 363 § 4 zd. 1, § 5 i § 6 oraz art. 364 § 2 KSH,  
z których wynikają następujące nakazy i zakazy postępowania: akcje powinny 
zostać przez spółkę zależną zbyte w terminie 1 roku od dnia ich objęcia (art. 363 § 4 
zd. 1 KSH); jeśli akcje nie zostaną w tym terminie zbyte, to zarząd spółki 
dominującej powinien niezwłocznie swoją uchwałą dokonać ich umorzenia bez 
zwoływania walnego zgromadzenia (art. 363 § 5 KSH) oraz podjąć uchwałę  
o odpowiednim obniżeniu kapitału zakładowego (art. 359 § 7 w zw. z art. 363 § 5 
KSH); w całym okresie utrzymywania się stanu posiadania przez spółkę zależną 
objętych przez nią akcji spółki dominującej, akcje te w bilansie powinny być 
umieszczone w osobnej pozycji aktywów, z jednoczesnym odpowiednim 
zmniejszeniem kapitału rezerwowego na akcje własne, utworzonego zgodnie  
z art. 362 § 2 pkt 3 KSH, i zwiększeniem kapitału lub kapitałów, z których ten kapitał 
rezerwowy został utworzony (art. 363 § 6 KSH); w całym okresie utrzymywania się 
stanu posiadania przez spółkę zależną objętych przez nią akcji spółki dominującej, 
spółka zależna nie może wykonywać praw udziałowych z tych akcji, z wyjątkiem 
prawa do ich zbycia oraz prawa do wykonywania czynności, które zmierzają do 
zachowania swoich praw udziałowych (art. 364 § 2 KSH).  

Zarząd WGRO nie podjął działań zmierzających do zbycia ani nie umorzył akcji 
własnych i nie obniżył kapitału zakładowego, przy czym akcje Spółki są  
w posiadaniu spółki zależnej co najmniej od 2004 r. oraz, jak wynika ze sprawozdań 
finansowych za lata 2016-2017, nie umieszczał akcji posiadanych przez spółkę 
zależną w swoim bilansie jako akcji własnych.  

Spółka zależna wykonywała prawo głosu na WZA spółki dominującej.  
W przedstawionym przez Zarząd Spółki protokole z ZWZA WGRO z 25 czerwca 
2018 r., w załączonej liście akcjonariuszy biorących udział w zgromadzeniu, 
wymieniona jest spółka PAKER sp. z o.o.  

Zarząd WGRO wskazał, że brak działań zmierzających do zbycia lub umorzenia 
akcji WGRO stanowiących własność spółki zależnej PAKER sp. z o.o. wynikał  
z niedopatrzenia korporacyjnego. Mimo wielokrotnych kontroli (różnych podmiotów) 
oraz ciągłej obsługi prawnej kwestia ta nie została do tej pory podniesiona jako 
niewłaściwa. Kwestia akcji WGRO posiadanych przez Spółkę stanowiła przedmiot 
badania i opinii biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe WGRO, 
którzy nie wskazywali wadliwości ekspozycji bilansowej przedmiotowych akcji.  
W ocenie Zarządu WGRO, do zaistnienia ww. sytuacji przyczynił się fakt 
nieprowadzenia przez Spółkę działalności oraz zawiązanie spółki PAKER sp. z o.o. 
jeszcze za czasów obowiązywania przepisów Kodeksu Handlowego. Odnosząc się 
do kwestii wykonywania przez PAKER sp. z o.o. prawa głosu z posiadanych akcji, 
Zarząd WGRO wyjaśnił, że siła głosów, którą dysponowała spółka PAKER na WZA 
WGRO nie miała istotnego znaczenia dla wyniku głosowania, przy czym Zarząd 
WGRO niezwłocznie podjął działania powodujące brak uczestniczenia  
PAKER sp. z o.o. w WZA WGRO w dniu 12 grudnia 2018 r. 
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Prezes wyjaśnił, że mając na uwadze długotrwałe zawieszenie działalności PAKER 
sp. z o.o., w 2019 roku planuje podjęcie działań związanych ze zmianą relacji 
korporacyjnych pomiędzy WGRO a Paker Sp. z o.o., w szczególności w obszarze 
akcji WGRO stanowiących własność Spółki PAKER, z likwidacją Spółki włącznie. 
Zarząd WGRO wskazał, że działania w tym zakresie mają dla niego priorytetowy 
charakter.  

(dowód: akta kontroli str.58-93, 867-872, 1237-1250) 

2. W latach 2017-2018 w dokumentach Spółki nieprawidłowo podawano jako 
przedstawiciela Skarbu Państwa - nieistniejące Ministerstwo Skarbu Państwa (dalej 
„MSP”). Przykładowo, wg zapisów „Księgi Akcyjnej” WGRO, akcjonariuszem akcji 
Skarbu Państwa jest nieistniejące MSP, podobnie w protokółach z obrad WZA na 
listach obecnych akcjonariuszy podawane jest przedstawiciel MSP, w informacji 
Zarządu WGRO i sprawozdaniu WGRO za rok 2017 oraz projekcie Strategii 
Rozwoju Spółki na lata 2019-2023. W związku z likwidacją MSP z końcem 2016 r., 
zaczęło obowiązywać rozporządzenie Prezesa 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 prawne29, w którym prawa z akcji Skarbu Państwa dla 
WGRO wykonuje MRiRW. Prezes Spółki wyjaśnił, że „używanie w dokumentach 
Spółki prawa do akcji ze strony Skarbu Państwa dla WGRO przez MSP wynikało  
z nawyku z poprzednich lat. Obecnie Zarząd podejmie działania w celu usunięcia tej 
pomyłki.”  

(akta kontroli str. 26-29, 58-93, 149-209, 341, 393, 721, 955-1021 ) 
 

WGRO dostosowała zasady powoływania i odwoływania członków organów 
zarządzających i nadzorczych do wymagań określonych w ustawie o zarządzaniu 
mieniem państwowym. Spełniali oni wymogi wskazane w art. 18, art. 22 oraz art. 23 
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a członkowie organów 
nadzorczych byli powoływani zgodnie z art. 19 ust. 1 tej ustawy. W Spółce ustalono 
zasady dotyczące kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających  
i nadzorczych, wg których wynagrodzenia były niższe niż ustalone w ustawie  
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 
Stwierdzone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na działalność Spółki. 

 

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

2.1 Zgodnie z § 13 C p. 10. Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy 
zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki. Rada Nadzorcza, uchwałą z 27 
stycznia 2017 r. zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na rok 201730, który jest 
planem budżetowym, bez części opisowej i zawiera tabelaryczne zestawienie 
kosztów i przychodów w układzie porównawczym do przewidywanego wykonania  
w 201631 r.  

                                                      
29 Dz.U. poz. 10, ze zm. 
30 Zmieniony uchwałami z 31 marca 2017 r. oraz 15 maja 2017 r. Zmiana z 15 maca była wynikiem modyfikacji 
zasad najmu oraz opłat magazynowych zaopiniowanej pozytywnie przez Radę Nadzorczą uchwałą z 31 marca 
2017 r.  
31 Rzeczywiste wykonanie I-X 2016 r. i przewidywane XI-XII 2016 r.  
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W dniu 12 marca 2018 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan działalności WGRO na 
2018 r.32. Plan, sporządzony w szerszym układzie niż plan na 2017 r. przewiduje,  
że działalność podstawowa, jaką jest najem powierzchni, prowadzona będzie przy 
założeniu optymalizacji przychodów z tytułu opłat czynszowych z uwzględnieniem 
zmniejszenia obciążeń kosztowych po stronie bezpośrednich uczestników rynku 
hurtowego, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Spółki. Plan wskazuje 
również podstawowe założenia w obszarze kosztowym oraz zamierzenia w ramach 
działalności pomocniczej. Załączniki do Planu stanowią: plan budżetowy WGRO  
na 2018 rok; plan działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej WGRO 
na 2018 rok; plan działalności marketingowej WGRO na 2018 rok; plan działalności 
Public Relations i społecznej odpowiedzialności biznesu.  

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 873-910) 

Zgodnie z § 13 C ust. 11 Statutu, Rada Nadzorcza opiniuje, a na podstawie § 12 p. 
2 ust. 10) WZA zatwierdza pięcioletnie plany działalności Spółki. W latach 2012-
2017 obowiązywał dokument „Strategia rozwoju WGRO na lata 2012-2017”, 
wskazujący główne założenia funkcjonowania Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 722-806) 

Jak wynika z wyjaśnień Zarządu, prace nad nową Strategią rozpoczął dopiero 
Zarząd nowej kadencji (rozpoczętej 28 czerwca 2018 r.). W dniu 12 grudnia 2018 r. 
WZA zatwierdziło, opracowywany przez Zarząd na okres pięciu lat, „Plan 
działalności WGRO S.A. na lata 2019-2023”, który został pozytywnie zaopiniowany 
przez Radę Nadzorczą uchwałą z 11 grudnia 2018 r. Plan wyznacza cele 
strategiczne oraz główne zadania w poszczególnych, kluczowych obszarach 
działalności. W obszarze działalności podstawowej są to m. in.: realizacja programu 
optymalizacji przychodowo-kosztowej Spółki przy minimalizacji obciążeń 
kosztowych po stronie bezpośrednich uczestników rynku; podejmowanie działań  
w celu maksymalizacji wskaźnika wynajmowanych powierzchni; realizacja działań 
inwestycyjno-modernizacyjno-remontowych. W ramach obszaru działalności 
pomocniczej zakłada się m.in.: prowadzenie strategii marketingowych i działań 
promocyjnych; realizację programów edukacyjnych i szkoleniowych. Plan 
przewiduje, że szczegółowe działania dotyczące realizacji poszczególnych zadań 
będą określane w ramach rocznych planów rzeczowo-finansowych. W okresie 
realizacji Planu następować ma cykliczna analiza jego realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 911-954) 

Na podstawie pięcioletniego Planu działalności WGRO na lata 2019-2023, Zarząd 
zamierza opracować dokument „Strategia rozwoju WGRO S.A. na lata 2019–2023”, 
szczegółowo rozwijający cele i zadania zdefiniowane w Planie.  

(dowód: akta kontroli str. 955-1021) 

Poszczególne plany rzeczowo-finansowe, obowiązujące w kontrolowanym okresie, 
oraz przyjęty plan działalności WGRO na lata 2019-2023 nie zawiera celów i zadań 
do realizacji nałożonych przez MRiRW oraz ich mierników.  

(dowód: akta kontroli str.873-954) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu, Plan działalności WGRO S.A. na lata 2019–2023 
został opracowany przez Zarząd samodzielnie, a „do kosztów, poza 
zaangażowaniem pracowniczym i materiałowym, można zaliczyć aktualizację już 
istniejącej projekcji finansowej w zakresie „Aktualizacji Strategii rozwoju WGRO S.A. 
na lata 20(18)19–20(22) 23 – aspekt finansowy”, ale w ujęciu lat 2019–2023 
(dokument podstawowy – wrzesień 2017 – 6.000,00 zł netto; aktualizacja luty 2018 

                                                      
32 Zmieniony uchwałą z 11 grudnia 2018 r. Zmiana z była wynikiem realizacji uchwały RN z  7 listopada 2018 r.  
i uchwały Zarządu nr 72 z 28 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia rabatu w czynszu za miesiąc grudzień  
2018 r.  
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– 5.000,00 zł netto , aktualizacja listopad 2018 – 4.000,00 zł netto) oraz wydatki 
związane z ankietowaniem uczestników łańcucha dystrybucji towarowej (umowy 
zlecenie na łączną kwotę 2.701,06 zł. brutto).” 

(dowód: akta kontroli str. 867-872) 

2.2. Spółce nie zostały przekazane przez MRiRW oczekiwania Skarbu Państwa 
dotyczące Spółki i jej celów. Jednocześnie, w prowadzonej między MRIRW a Spółką 
korespondencji oraz podczas spotkań Zarządu z przedstawicielami MRIRW, 
zwracano uwagę, że celem funkcjonowania WGRO jest wsparcie uczestników 
rynku, a nie generowanie zysków z zamiarem wypłaty dywidendy. Szczególny 
charakter Spółki wynika z faktu, że jej głównym źródłem przychodów są wpływy od 
uczestników rynku hurtowego, będących równocześnie jej akcjonariuszami. 
Przedstawiciel Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej WGRO, w ramach posiedzeń 
Rady Nadzorczej, których przedmiotem było omówienie planu działalności WGRO 
na lata 2019–2023 wskazywał, że cele strategiczne powinny zawierać zapis  
o obniżeniu kosztów akcjonariuszy, a sama Strategia powinna akcentować kwestie 
związane z optymalizacją dochodowo-kosztową oraz uwzględniać elementy dobra 
akcjonariuszy. Wnioski te zostały uwzględnione w ramach strategii. W okresie 
objętym kontrolą nie wystąpił brak realizacji przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej 
lub WZA.  
(dowód: akta kontroli str. 655-667, 681-701, 704-719, 855, 867-872, 1201, 1209) 

Pismem z 29 listopada 2018 r. w związku z rozpoczęciem prac Zespołu do spraw 
opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, MRiRW zwrócił się 
do Zarządu WGRO o przedstawienie potencjału Spółki w obszarach między innymi 
finansowym, logistycznym, majątkowym i organizacyjnym, które mogłyby być 
wykorzystane do wypracowania wariantów rozwiązań utworzenia grupy. Pismem  
z 7 grudnia 2018 r. Spółka poinformowała o możliwym do wykorzystania  potencjale, 
wskazując, że sprecyzowanie zadań Krajowej Grupy Spożywczej umożliwi 
wiarygodne określenie możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciu.  

(dowód: akta kontroli str. 867-872) 

2.3. MRiRW, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 
Skarbu Państwa w zakresie wykonywania praw z akcji w Spółce, podjął działania 
mające na celu wprowadzenie wymagań określonych w art. 17 ust. 1-4 i 6 ustawy  
o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Pismem z 16 marca 2017 r. MRiRW 
zwrócił się do Zarządu z prośbą o: przygotowanie zmian Statutu mających na celu 
dostosowanie aktu do przepisów ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym; 
podjęcie odpowiedniej uchwały w przedmiotowej sprawie; przekazanie MRiRW 
projektów zmian Statutu, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą; oraz do Rady 
Nadzorczej z prośbą o zaopiniowanie zaproponowanych przez Zarząd projektów 
oraz podjęcie stosownej uchwały. Powyższe, w formie wniosku akcjonariusza  
o umieszczenie w porządku obrad najbliższego WZA określonych kwestii, zostało 
powtórzone pismami z 6 czerwca 2017 i 17 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 655-667, 681-684, 687-701, 704-719, 855, 867-872) 

Zarząd, odnosząc się do powyższych pism, wskazał, że przesłane wnioski nie 
spełniają wymogów KSH w zakresie ich wprowadzenia pod obrady WZA33. Ponadto 
Zarząd wskazał na strukturę akcjonariatu oraz specyfikę działalności Spółki.  

                                                      
33 Zgodnie z art. 400 i 401 KSH niezbędne jest reprezentowanie min. 5% kapitału zakładowego przez 
akcjonariuszy - wnioskodawców aby żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia lub żądać umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Statut Spółki WGRO S.A. nie zawiera odrębnej regulacji  
w tym zakresie.  
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Rada Nadzorcza podjęła 15 maja 2017 r. uchwałę negatywnie opiniującą propozycje 
zmian Statutu Spółki zaproponowane przez MRiRW. Uchwała została podjęta 
stosunkiem głosów: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.  
W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej brak jest wzmianki o sposobie 
głosowania Przedstawiciela MRiRW.  

(dowód: akta kontroli str. 668-680, 685-686, 702-703, 720, 1052-1053, 1073) 

Statut, w zakresie zarządzania mieniem Spółki, przewiduje kompetencję WZA do 
zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego34. Do zadań Rady 
Nadzorczej35 w przedmiotowym zakresie należy: wyrażanie zgody na nabycie, 
zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości, a także ustanowienie na nieruchomości Spółki ograniczonego 
prawa rzeczowego; wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub 
pożyczki o wartości powyżej 500.000 zł, o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym 
rocznym planie działalności Spółki; wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę 
pożyczki; wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizny w formie 
pieniężnej lub rzeczowej, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym rocznym planie 
działalności Spółki; wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania 
o wartości powyżej 500.000 zł, o ile nie zostało to ujęte w zatwierdzonym rocznym 
planie działalności Spółki. Zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu, w Spółce jedynymi 
regulacjami dotyczącymi zarządzania mieniem Spółki są ww. zapisy Statutu.  

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 867-872) 

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

Spółka realizowała cele i zadania określone w opracowanych i wykonywanych przez 
Zarząd, a zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą, rocznych planach działalności 
oraz w pięcioletnich Strategiach. 

 

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki 

3.1. Polityka finansowa WGRO na lata 2017–2020 została przyjęta uchwałą nr 5 
WZA z 30 czerwca 2017 r. i jest nastawiona na optymalizację przychodową 
w obszarze opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni handlowych  
i magazynowych, uwzględniając zmniejszenie obciążeń kosztowych po stronie 
bezpośrednich uczestników rynku hurtowego, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
finansowego Spółki oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku 
hurtowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru infrastruktury technicznej, 
marketingowego, szkoleniowo-edukacyjnego oraz integracji uczestników rynku 
hurtowego. Wg omawianej uchwały celem tej polityki jest utrzymanie wyniku 
finansowego netto na poziomie dodatnim przy wskaźniku rentowności sprzedaży 
netto na poziomie nie niższym niż 1,4% i wskaźniku płynności nie niższym niż 1,1%. 
Strategia funkcjonowania Spółki nastawiona jest na wsparcie infrastrukturalne, 
promocyjne, jakościowe, szkoleniowe i edukacyjne bezpośrednich uczestników 
rynku hurtowego, a nie na generowanie zysków o charakterze dywidendowym. 

(dowód: akta kontroli str. 184-187, 210-285, 722-806) 

WGRO osiągała przychody z działalności podstawowej głównie z najmu powierzchni 
handlowych, opłat wjazdowych klienckich, opłat parkingowych itp.  

                                                      
34 § 12 ust. 2 pkt 6)   
35 § 13C  pkt. 9, 12-15. 
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Przychody Spółki w 2016 r. wyniosły 17.790,7 tys. zł i były o 2,0% wyższe niż  
w 2015 r. Koszty działalności operacyjnej w 2016 r. wyniosły 15.566,7 tys. zł i były  
o 4,4% niższe niż w 2015 r., co przełożyło się na osiągnięcie wyższego zysku na 
sprzedaży, który wyniósł 2.224,1 tys. zł (wzrost o 90%). Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej było dodatnie w 2015 r. i ujemne w 2016 r. Zysk na 
działalności operacyjnej w 2016 r. wyniósł 2.133,6 tys. zł (wzrost o 77%), a po 
umniejszeniu o koszty odsetkowe związane z obsługą zadłużenia zysk brutto 
wyniósł 2.002,9 tys. zł, co oznacza 105% wzrost w stosunku do 2015 r. Po 
uwzględnieniu podatku dochodowego Spółka wykazała 1.659,3 tys. zł zysku netto, 
w stosunku do 816,7 tys. zł zysku netto rok wcześniej. Podstawowym powodem 
wzrostu zysku (na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat) jest po stronie 
przychodów pozyskanie nowych najemców, a po stronie kosztowej - działania 
optymalizujące. 

Przychody Spółki w 2017 wyniosły 17.542,4 tys. zł i były o 1,4% niższe niż  
w 2016 r., co było efektem wprowadzenia czasowej obniżki opłat czynszowych dla 
uczestników rynku, które weszły w życie w IV kwartale 2017 r. Koszty działalności 
operacyjnej w 2017 r. wyniosły 16.037,6 tys. zł i były o 2,9% wyższe niż w 2016 r., 
co przełożyło się na osiągnięcie niższego zysku na sprzedaży, który wyniósł 1.504,8 
tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej w 2017 r. wyniósł 1.408,8 tys. zł (spadek  
o 34%), a po uwzględnieniu zysku na umorzeniu posiadanych udziałów w spółce 
Wielkopolski Rynek Hurtowy „Mięso Ryby Sery Spółka” z o.o. (dalej „WRH MRS Sp. 
z o.o.”) zysk brutto wyniósł 5.489,1 tys. zł, co oznacza wzrost o 174%w stosunku do 
2016 r. Umorzenie ww. udziałów było transakcją jednorazową. Po uwzględnieniu 
podatku dochodowego Spółka wykazała 4.463,8 tys. zł zysku netto. Podstawowym 
powodem spadku zysku na działalności operacyjnej po stronie przychodów był efekt 
realizacji uchwały nr 5 WZA36 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie polityki 
finansowej na lata 2017-2020 w zakresie optymalizacji przychodowej w obszarze 
opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni handlowych i magazynowych poprzez 
wprowadzenie obniżki czynszu, a po stronie kosztowej – brak możliwości 
przeprowadzania dalszych działań optymalizujących koszty bez negatywnego 
wpływu na standard świadczonych usług.  

Wynik brutto z działalności operacyjnej w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. 
kształtowały przede wszystkim następujące czynniki: (1) zmniejszenie przychodów  
z działalności podstawowej – wynajmu powierzchni handlowych o kwotę 248,4 tys. 
zł spowodowany realizacją ww. uchwały WZA z dnia 30 czerwca 2017 r., (2) 
zmniejszenie kosztów finansowych o kwotę 73,6 tys. zł spowodowane 
zakończeniem umowy kredytowej, (3) zwiększenie przychodów finansowych  
o kwotę 4.137,5 tys. zł, która spowodowana była decyzją o zbyciu udziałów WGRO 
na rzecz WRH MRS Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. 

Wypracowywane z działalności operacyjnej środki pieniężne Spółka przeznaczała 
na obsługę kredytu inwestycyjnego oraz inwestycje. Termin spłaty ostatniej raty 
kredytu przypadał na dzień 31 października 2017 r.37 W konsekwencji podstawowe 
wskaźniki płynności finansowej określające zdolność Spółki do regulowania 
zobowiązań w wymaganych terminach na koniec 2017 r. wynosiły:  

                                                      
36 Uchwała ta określiła kierunek finansów Spółki na lata 2017 – 2020 jako optymalizację przychodów z tytułu 
opłat czynszowych z uwzględnieniem zmniejszenia obciążeń kosztowych po stronie bezpośrednich uczestników 
rynku hurtowego, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Spółki, zapewniającego prawidłowe 
funkcjonowanie rynku hurtowego. 
37 W związku z jego spłatą w dniu 8 grudnia 2017 roku wykreślona została z księgi wieczystej KW nr 
PO2P/00242838/2 hipoteka umowna zwykła w kwocie 15 mln zł i hipoteka umowna w kwocie 4 mln zł. 
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 wskaźnik bieżącej płynności38: 2,38 (w stosunku do 0,60 w 2016 roku), tj. 
powyżej wartości pożądanych (poziom 1,2 – 2),  

 wskaźnik wysokiej płynności39: 2,35 (w stosunku do 0,57 w 2016 roku), tj. 
powyżej wartości pożądanych (poziom ok. 1,0). 

Spółka terminowo regulowała zobowiązania i osiągała stabilny strumień dochodów  
z najmu od wielu najemców (zdywersyfikowany portfel) i nie występowało 
uzależnienie od dużych odbiorców. Zarząd Spółki od października 2017 r. 
zrealizował oczekiwaną przez uczestników rynku czasową obniżkę o 10% opłat 
czynszowych, analizując możliwość spełnienia kryteriów brzegowych wskazanych 
ww. uchwałą WZA z dnia 30 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 176-285, 286-328, 333, 337-387, 424-489, 807-854) 

3.2. Największy udział w strukturze aktywów trwałych w okresie lat 2015-2017 miały 
rzeczowe aktywa trwałe z udziałem ponad 90%. Dominowały wśród nich „Budynki, 
lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, stanowiące główne aktywa majątkowe 
Spółki i podstawę prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Wartość 
rzeczowych aktywów trwałych systematycznie spadała w efekcie ponoszenia 
nakładów na nowe składniki majątku trwałego w kwocie ok. 900 tys. zł rocznie, ale 
niższej niż kwota amortyzacji (ok. 2.410 tys. zł rocznie) i wyniosła na koniec 2017 r. 
– 67.672,8 tys. zł. Spółka konsumowała poprzez umorzenia środków trwałych - 
nakłady inwestycyjne poniesione w ramach realizacji „Strategii rozwoju 
infrastrukturalnego WGRO”40, które podwoiły stan rzeczowych aktywów trwałych 
Spółki. Wartość środków trwałych w budowie spadła na skutek przyjmowania 
ukończonych środków trwałych do użytkowania. 

Wartość aktywów wzrastała o ok. 1.000 tys. zł w 2016 r. i kolejne 4.000 tys. zł  
w 2017 r. i na koniec 2017 r. wyniosła 74.526,2 tys. zł. Skutkowało to wzrostem 
udziału aktywów obrotowych w strukturze aktywów Spółki. Wśród nich 
najistotniejszą pozycję stanowiły inwestycje krótkoterminowe (na koniec 2017 r. 
wyniosły 5.460,0 tys. zł, w tym środki pieniężne – 5.460,4 tys. zł) oraz należności 
krótkoterminowe (na koniec 2017 r. -1.164,5 tys. zł). W 2017 r., w stosunku do stanu 
na koniec 2016 r. kwota należności krótkoterminowych wzrosła o 50% a środków 
pieniężnych o 230%. Skokowy wzrost środków pieniężnych związany był 
z przeprowadzonym procesem dobrowolnego umorzenia posiadanych udziałów  
w WRH MRS Sp. z o.o., który wygenerował 4.650,0 tys. zł środków pieniężnych. 

Podstawę finansowania aktywów Spółki i jej działalności stanowił kapitał własny, 
którego udział w pasywach systematycznie wzrastał tj. z 91,1% na dzień 31 grudnia 
2015 r. do 95,5% na 31 grudnia 2017 r. Wynikało to po części ze wzrostu 
nominalnej wartości kapitału własnego (akumulacja zysków) ale także z obniżenia 
pasywów obcych (efekt dalszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego). 
Jest ona konsekwencją spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu 
zapewnienia środków na realizację procesu inwestycyjnego w latach 2009-2011. 
Kapitał własny został także obniżony w 2017 r. o kwotę 637 tys. zł w wyniku 
umorzenia pakietu 4.900 sztuk akcji Spółki będącego w posiadaniu FRR. 

Kapitał własny na koniec 2017 r. wykazał wartość 71.184,5 tys. zł przy dynamice 
105,5% (wzrost o 3 708 tys. zł) i składał się z kapitału podstawowego 
(26.876,1 tys. zł), kapitału zapasowego (21.228,2 tys. zł, kapitału z aktualizacji 
wyceny (4.642,9 tys. zł), pozostałych kapitałów rezerwowych (13.973,2 tys. zł) oraz 
wyniku finansowego netto (4.464,8 tys. zł). Zmiany te wynikały z: obniżenia kapitału 

                                                      
38 Wskaźnik płynności bieżącej, tj. relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
39 Wskaźnik wysokiej płynności, tj. relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
40 Ujęte w „Strategii rozwoju infrastrukturalnego WGRO S.A.” w latach 2009–2011 oraz w projekcji finansowej 
stanowiącej realizację „Strategii rozwoju WGRO S.A. na lata 2012-2017.” 
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podstawowego z kwoty 27.366,1 tys. zł o 490,0 tys. zł wynikający z umorzenia 
części akcji FRR, wzrostu kapitału rezerwowego z kwoty 13.762,8 tys. zł o 211,0 tys. 
zł wynikający z podziału zysku za 2016 r., wzrostu kapitału zapasowego z kwoty 
20.045,8 tys. zł o 1.182,6 tys. zł wynikający z podziału zysku za 2016 r., wzrost 
wyniku finansowego z kwoty 1.659,6 tys. zł o 2 804,3 tys. zł w porównaniu z 2016 r. 

Stan zobowiązań krótkoterminowych w latach 2016-2017 spadł o ponad 33%, tj.  
o 1.616,4 tys. zł, głównie w efekcie spłaty rat kapitału kredytu inwestycyjnego  
i niewielkich zmian innych składników zobowiązań. Systematyczna spłata tego 
zobowiązania obniżała koszty odsetkowe. Całkowita spłata kredytu nastąpiła  
w czwartym kwartale 2017 r. Fundusze specjalne obejmowały odpisy zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych oraz odpisy z zysku na fundusz szkoleniowy, 
fundusz Zarządu, fundusz marketingowy „Produkt z WGRO”. Zanotowały one wzrost 
z 913 tys. zł w 2015 roku do 1.040 tys. zł w 2016 roku, a następnie spadek do 
574,4 tys. zł na koniec grudnia 2017 r. W ramach środków funduszy specjalnych 
utworzonych uchwałami WZA, wykorzystano w 2017 r. -z funduszu specjalnego: 

- pn. „Produkt z WGRO S.A.” – 303.831,69 zł, 

- pn. „Fundusz na pokrycie kosztów działalności marketingowej i integrującej 
uczestników rynku hurtowego nie stanowiących kosztów uzyskania 
przychodu - w związku z 25-leciem WGRO S.A.” – 200,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 139-148, 337-400) 

3.3. W przyjętym przez WZA w dniu 27 września 2017 r. Statucie Spółki ustalono, że 
do zadań Rady Nadzorczej należy m.in. ocena sprawozdania finansowego WGRO 
za dany rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem 
faktycznym, ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, wybór 
biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego, zatwierdzanie rocznych 
i pięcioletnich planów działalności. W Spółce nie przyjęto w sposób formalny 
dodatkowych zasad określonych w dokumentach wydanych przez Prezesa Rady 
Ministrów41, jednak jak wyjaśnił Prezes „w obszarze możliwym i zasadnym do 
realizacji - Spółka spełnia je, mimo braku obowiązku prawnego”. 

W zawartej umowie na przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdań 
finansowych Spółki na rok 2018 ustalono, że przeprowadzone badanie ma 
odpowiadać wymogom ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości42, 
przepisom ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym43, Krajowym Standardom Rewizji 
Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, Wytycznych 
Ministerstwa Finansów dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających 
sprawozdanie finansowe za rok 2017. Do umowy głównej zawartej na wykonanie 
sprawozdania finansowego na rok 2018 dodatkowo załączono umowę, której 
przedmiotem jest powierzenie firmie audytorskiej (procesorowi) przetwarzania 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy 
głównej. W latach 2016-2018 wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania 
finansowego WGRO dokonywała Rada Nadzorcza, która uchwałą upoważniła 
Zarząd do zawarcia umowy, ze wskazaniem wybranej firmy audytorskiej. Przy 
wyborze wykonawcy badania sprawozdania finansowego WGRO w zależności od 
roku badania analizowano od 19 do 22 firm, przyjmując kryteria podmiotowych 
zapytań ofertowych, spośród których ok. 50% pochodziła z rejonu miasta Poznania, 

                                                      
41 „Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie 
finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa”, wrzesień 2017 oraz „Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu 
Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017”, wrzesień 2017. 
42 Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 
43 Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zm. 
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ok. 50% występowało w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” oraz spośród tych 
które odpowiedziały na zapytanie ofertowe z podaniem wyceny usługi (od 55-65%). 
Od 2018 r. dodatkowo zgłaszały swoje oferty firmy audytorskie po ogłoszeniu Spółki 
na własnej stronie internetowej (w ten sposób wpłynęły oferty od pięciu firm).   

(dowód: akta kontroli str. 5-17, 124-148, 393-433, 434-489, 490-500, 501-510) 

3.4. Główne wskaźniki ekonomiczne Spółki w 2017 r. w analizie wskaźnikowej 
przedstawiały się następująco: 

 wskaźnik rentowności sprzedaży brutto44 osiągnął wielkość 31,29% i wykazywał 
dynamikę na poziomie 277,89% w porównaniu do roku 2016 (11,26%),  

 wskaźnik rentowności sprzedaży netto45 osiągnął wielkość 25,45% i wykazywał 
dynamikę na poziomie 272,78% w porównaniu do roku 2016 (9,33%),  

 wskaźnik rentowności aktywów (ROA)46 osiągnął wielkość 5,99% i wykazywał 
dynamikę na poziomie 261,57% w porównaniu do roku 2016 (2,29%), 

 wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)47 osiągnął wielkość 6,69%  
i wykazywał dynamikę na poziomie 265,48% w porównaniu do roku 2016 
(2,52%), 

 wskaźnik zadłużenia kapitałami własnym48i osiągnął wielkość 21,30 i wykazywał 
dynamikę na poziomie 153,46% w porównaniu do roku 2016 (13,88%), 

 współczynnik zadłużenia49 osiągnął wielkość 0,04 i wykazywał dynamikę na 
poziomie 57,14% w porównaniu do roku 2016 (0,07). 

Wysoka dynamika wzrostów wskaźników rentowności w odniesieniu do 2016 r. 
spowodowana była zwiększeniem przychodów z działalności finansowej 
(wspomnianym wyżej umorzeniem udziałów Spółki WRH MRS Sp. z o.o.), 
zmniejszeniem pozostałych kosztów operacyjnych i działalności finansowej. 

(dowód: akta kontroli str. 139-148, 337-387) 

3.5 Spółka, swoje zadania realizuje w oparciu o: 

- Strategię działania – „Strategia rozwoju WGRO S.A. na lata 2012-2017”;  

- Roczny plan budżetowy – na rok 2017, opracowywany i zrealizowany przez 
Zarząd a przyjęty i rozliczony przez Radę Nadzorczą;  

- Plan działalności WGRO S.A. w roku 2018, opracowywany i zrealizowany 
przez Zarząd a przyjęty i rozliczany przez Radę Nadzorczą;  

- Opracowywany przez Zarząd pięcioletni „Plan działalności WGRO S.A. na 
lata 2019-2023”, plan ten był opiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 
11 grudnia 2018 r. i zatwierdzony przez WZA w dniu 12 grudnia 2018 r.; 

- ”Strategię rozwoju WGRO S.A. na lata 2019 – 2023”, która jest w trakcie 
opracowywana przez Zarząd i zostanie przyjęta przez Radę Nadzorczą po 
zatwierdzeniu „Planu działalności WGRO S.A. na lata 2019-2023”.  

(dowód: akta kontroli str. 286—328, 337-387, 722-806, 893-910, 911-954, 955-
1021) 

3.6. Uchwałą nr 22 WZA z dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano podziału zysku za 
2016 r., który wyniósł 1.659,1 tys. zł w następujący sposób: na obowiązkowy 8% 

                                                      
44 Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, tj. relacja zysku brutto do przychody netto ze sprzedaży. 
45 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto, tj. relacja zysku netto do przychody netto ze sprzedaży. 
46 Wskaźnik rentowności aktywów, tj. relacja zysku netto do aktywów ogółem. 
47 Wskaźnik rentowności kapitału własnego, tj. relacja zysku netto do (kapitału własnego – zysk netto). 
48 Wskaźnik zadłużenia kapitałami własnym, tj. relacja kapitału własnego do zobowiązań wraz z rezerwami. 
49 Współczynnik zadłużenia, tj. relacja kapitałów obcych do kapitału ogółem. 
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odpis na kapitał zapasowy w wysokości 132,8 tys. zł, fundusz specjalny – programy 
lojalnościowe - 200,0 tys. zł, fundusz specjalny50 - 130,0 tys. zł oraz na fundusz 
specjalny na umorzenie akcji – 200,0 tys. zł, kapitał zapasowy – 968,9 tys. zł.  

Uchwałą nr 5 WZA z dnia 25 czerwca 2018 r. dokonano podziału zysku za 2017 r., 
który wyniósł 4.463,8 tys. zł w: na obowiązkowy 8% odpis na kapitał zapasowy  
w wysokości 357,1 tys. zł, fundusz specjalny – programy lojalnościowe - 
200,0 tys. zł, fundusz specjalny51 - 130,0 tys. zł oraz pozostałą część w kwocie 
3.776,7 tys. zł niepodzielonego wyniku finansowego, która zostanie zadysponowana 
uchwałą WZA po uchwaleniu pięcioletniego planu działalności Spółki na lata 2018-
2023. W uchwałach nr 6 i 7 WZA z dnia 25 czerwca 2017 r. zobowiązano Zarząd do 
uwzględnienia w opracowywanym przez Zarząd projekcie pięcioletniego planu 
działalności Spółki na lata 2018-2023, poza wydatkami związanymi z bieżącym 
funkcjonowaniem WGRO, dodatkowo pozycji celów na które wydatkowana będzie 
nadwyżka budżetowa uzyskana ze sprzedaży udziałów w WRH MRS Sp. z o.o.  
w kwocie 3.336,8 tys. zł.  

Spółka w okresie objętym kontrolą nie wypłacała dywidend. 
(dowód: akta kontroli str. 58-93, 176-208, 286-328, 337-387) 

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

Spółka prawidłowo realizowała politykę finansową nastawioną na optymalizację 
przychodową w obszarze opłat czynszowych z tytułu najmu powierzchni handlowych 
i magazynowych, uwzględniając zmniejszenie obciążeń kosztowych po stronie 
bezpośrednich uczestników rynku hurtowego, przy zachowaniu bezpieczeństwa 
finansowego Spółki oraz zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku 
hurtowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru: infrastruktury technicznej, 
marketingowego, szkoleniowo-edukacyjnego oraz integracji uczestników rynku 
hurtowego. Spółka realizowała cele i zadania określone w rocznych planach 
działalności opracowanych i wykonywanych przez Zarząd, a zatwierdzanych przez 
Radę Nadzorczą oraz pięcioletnich Strategiach/Planach działalności, opiniowanych 
przez Radę Nadzorczą i zgodnie z wprowadzonymi zapisami Statutu, 
zatwierdzanymi przez WZA uwzględniając strukturę akcjonariatu, w ramach którego 
ponad 52% udziału w strukturze kapitałowej Spółki stanowi akcjonariat producentów 
owoców, warzyw i kwiatów oraz handlowców w branży żywnościowej i florystycznej, 
a uwzględniając FRR akcjonariat ten stanowi ponad 85% kapitału bezpośrednio 
zaangażowanego w realizację budowy rynku hurtowego, którego celem jest 
wspieranie rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa. WGRO przedkładała Ministrowi 
odpowiednie dokumenty sprawozdawcze, które rzetelnie i kompletnie przekazywały 
informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej i jej działalności.  

 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

                                                      
50 Fundusz na pokrycie kosztów działalności marketingowej integrującej uczestników rynku hurtowego 
w związku z festynem integracyjnym, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w związku z 25-leciem 
działalności WGRO. 
51 Fundusz na pokrycie kosztów działalności marketingowej integrującej uczestników rynku hurtowego 
w związku z festynem integracyjnym, niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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1) doprowadzenie do prawidłowego wykonywania uprawnień z posiadanych 
udziałów w PAKER Spółka z o.o., 

2) skorygowanie w dokumentach Spółki nieprawidłowych danych 
przedstawiciela akcjonariusza WGRO działającego w imieniu Skarbu 
Państwa. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 
ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie  
z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie realizacji 
wniosków pokontrolnych. 

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

 

Poznań, dnia 27 grudnia 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontrolerzy: Dyrektor 

z up. Grzegorz Malesiński 

Wicedyrektor 
Tomasz Juszkiewicz 

inspektor kontroli państwowej 

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

Krzysztof Płoszewski 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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