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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Sebastian Szozda, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/87/2017 z dnia 30 maja 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str.1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pan Przemysław Tejkowski – Prezes Zarządu Spółki od dnia 12 lutego 2016 r. 
Poprzednio, tj. w okresie od 15 listopada 2011 r. do dnia 12 lutego 2016 r. Prezesem 
Zarządu Spółki był Pan Henryk Pietrzak. 

W związku z zawieszeniem Prezesa Zarządu Spółki, Pana Henryka Pietrzaka 
w pełnieniu obowiązków Członka Zarządu Spółki (uchwała Rady Nadzorczej Spółki 
z dnia 16 stycznia 2017 r.) obowiązki Członka Zarządu Spółki pełnili delegowani 
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Pani Bożena Domino (w dniach 17 – 30 stycznia 
2016 r.) oraz Pani Joanna Wiażewicz (w dniach od 1 – 12 lutego 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia2 działania podejmowane przez Spółkę w 
zakresie objętym kontrolą. 
 
W Radio Rzeszów S.A. przestrzegane były kryteria i procedury doboru kandydatów 
na stanowiska w organach Spółki. Osoby pełniące funkcję Prezesa Zarządu Spółki 
posiadały odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w zakresie związanym 
z działalnością Radia Rzeszów S.A. W Spółce przestrzegane były przepisy 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne i o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonywało corocznej 
oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz oceny sprawozdania 
finansowego za poprzedni rok obrotowy. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej jak i 
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy były realizowane przez Zarząd 
Spółki. Opracowany przez Zarząd Strategiczny plan wieloletni Polskiego Radia 
Rzeszów S.A. na lata 2015-2017 nie wszedł w życie, ponieważ nie została w tym 
zakresie podjęta uchwała Rady Nadzorczej Spółki. 

                                                      

1 Zwana w dalszej treści Spółką lub Radiem Rzeszów S.A. 
2 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 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 
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Radio Rzeszów S.A., w okresie objętym kontrolą odnotowywało ujemny wynik 
finansowy (-852,8 tys. zł w 2014, -448,4 tys. zł w 2015 r. oraz -1.316,1 tys. zł 
w 2016 r.). Przyczyną ww. sytuacji były fakt, iż głównym źródłem przychodów Spółki 
są wpływy z abonamentu RTV, które zabezpieczają jedynie 80% kosztów 
działalności Radia Rzeszów S.A. zaś przychody z reklam i sponsoringu, które 
stanowią uzupełnienie głównego źródła przychodów Spółki, zmniejszały się 
w związku z niekorzystną sytuacją na rynku. Na wynik finansowy w 2016 r. wpłynęły 
również zwiększone koszty spowodowane zmianą przepisów w zakresie rozliczania 
podatku VAT oraz koszty amortyzacji sprzętu zakupionego w roku 2015 i 2016. 

 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 

Powoływanie i odwoływanie osób reprezentujących SP w Spółce 
oraz ocena ich działalności. 

1. Spełnianie przez reprezentantów Skarbu Państwa w Spółce wymagań 
formalnych i merytorycznych. 

W okresie objętym kontrolą Zarząd Radia Rzeszów S.A. był jednoosobowy (Prezes 
Zarządu). 

Od dnia 15 listopada 2011 r. do dnia 12 lutego 2016 r. Prezesem Radia Rzeszów 
S.A. był Pan Henryk Pietrzak, który został powołany uchwałą Nr 539/2011 Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji3 z dnia 15 listopada 2011 r. Powołanie na ww. 
stanowisko poprzedzone było przeprowadzeniem konkursu, a także uchwałą Rady 
Nadzorczej Spółki Nr 25/VII/2011 z dnia 29 października 2011 r. w sprawie 
wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Radia Rzeszów S.A. 

(dowód: akta kontroli str. 6-27) 

W dniu 7 marca 2015 r. została podjęta uchwała Rady Nadzorczej Radia Rzeszów 
S.A. (Nr 5/VIII/2015) w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego 
na kandydata na Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała podjęta została m.in. 
w związku z korespondencją pomiędzy Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, 
a Przewodniczącym KRRiT (w piśmie z dnia 30 stycznia 2015 r. Przewodniczący 
KRRiT poinformował, iż Rada Nadzorcza winna skorelować końcowy etap 
procedury konkursowej z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, czyli powinien on 
odbyć się na przełomie maja i czerwca 2015 r.). 

Załącznikiem do ww. uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 marca był Regulamin 
konkursu, który przewidywał trzy etapy procedury konkursowej (formalną ocenę 
zgłoszeń, ocenę merytoryczną zgłoszeń oraz rozmowę kwalifikacyjną). Na etapie 
merytorycznej oceny zgłoszeń były brane pod uwagę wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe oraz uprawnienia kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii 
i telewizji. 

(dowód: akta kontroli str. 8-26) 

Do drugiego etapu postępowania konkursowego dopuszczono dziewięciu 
kandydatów (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2015 r.). Do trzeciego 
etapu postępowania konkursowego dopuszczono pięciu kandydatów (uchwała Rady 
Nadzorczej z dnia 9 maja 2015 r.). W dniu 30 maja 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła 

                                                      

3 W dalszej treści KRRiT. 

Opis stanu 
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uchwałę, w której wskazała na stanowisko Prezesa Zarządu Radia Rzeszów S.A. 
Pana Jerzego Krużla. 

(dowód: akta kontroli str. 27-31) 

Uchwałą z dnia 14 lipca 2015 r., KRRiT powołała Pana Jerzego Krużla na 
stanowisko Prezesa Zarządu Radia Rzeszów S.A. z dniem następującym po dniu 
odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Radia Rzeszów S.A., 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r. 
 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Radia Rzeszów S.A. m.in. zatwierdzające 
sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za 2014 r. odbyło się 
30 czerwca 2015 r. oraz 28 lipca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 32-46) 

Pan Jerzy Krużel wybrany ww. postępowaniu konkursowym na stanowisko Prezesa 
Zarządu Spółki nie objął stanowiska, ponieważ przed zatwierdzeniem  sprawozdania 
finansowego za 2015 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z dniem 
8 stycznia 2016 r. zmieniony został art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 
o radiofonii i telewizji.4 Od tego dnia wyłączną kompetencję do powoływania 
i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki posiadał minister 
właściwy do spraw Skarbu Państwa. W dniu 12 lutego 2016 r. Minister Skarbu 
Państwa odwołał ze stanowiska Prezesa Zarządu Radia Rzeszów Pana Henryka 
Pietrzaka i powołał na to stanowisko Pana Przemysława Tejkowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 
Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 stycznia 2016 r., z uwagi na działanie 
sprzeczne z ustawą, tj. naruszenie art. 28 ust. 6 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji 
oraz naruszenie § 21 ust. 4 pkt 9 w zw. z § 5 ust. 3 Statutu Spółki – poprzez 
rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy z Głównym Księgowym bez wymaganej 
zgody Rady Nadzorczej - Pan Henryk Pietrzak został zawieszony w pełnieniu 
obowiązków Członka Zarządu Spółki. Uchwałami z dnia 16 stycznia 2016 r. i dnia 31 
stycznia 2016 r. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki 
delegowani zostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Pani Bożena Domino, 
w dniach 17 – 30 stycznia 2016 r. oraz Pani Joanna Wiażewicz, w dniach od 1 – 12 
lutego 2016 r. 

Rada Nadzorcza w ww. uchwałach określiła miesięczne wynagrodzenie dla 
delegowanych Członków Rady Nadzorczej na 6.000 zł brutto. Delegowani 
Członkowie Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków Członka Zarządu 
pobrali wynagrodzenie zgodne z ww. uchwałami, proporcjonalnie do liczby dni 
sprawowania tej funkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 47-50) 

W okresie objętym kontrolą, zarówno Prezes Zarządu Spółki jak i członkowie Rady 
Nadzorczej uzyskiwali absolutorium od Walnego Zgromadzenia Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 32-44, 51-76) 

Na Członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą KRRiT z dnia 8 marca 2011 r., 
powołani zostali Pani Bożena Domino, Pan Bogusław Lasota, Pan Lech Lichołai, 
zaś uchwałą KRRiT z dnia 30 marca 2011 r. - Pan Olgierd Łunarski. Z dniem 30 
marca 2011 r., jako reprezentant Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej Spółki, 
powołany został przez Ministra Skarbu Państwa Pan Stanisław Sagan.  

                                                      

4 Dz.U. z 2016 r., poz. 639 ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 77-81) 

W wyniku przeprowadzonego konkursu (w związku z upływem kadencji poprzedniej 
Rady Nadzorczej Spółki), KRRiT, uchwałą z dnia 29 kwietnia 2014 r., powołała 
czterech nowych członków Rady Nadzorczej Spółki: Panią Bożenę Domino, Pana 
Stanisława Gędek, Pana Lecha Lichołai, Panią Joannę Wiażewicz. W uzasadnieniu 
ww. uchwały wskazano, iż wyboru dokonano z uwzględnieniem doświadczenia 
zawodowego kandydatów w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, 
znajomości zagadnień związanych z działalnością Spółki Radio Rzeszów S.A. oraz 
ogólnych zasad funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa jak i zasad 
funkcjonowania nadzoru właścicielskiego. 

Wybrani członkowie Rady Nadzorczej, objęli stanowiska w dniu 28 lipca 2014 r., tj. 
w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok 2013 (zgodnie z ww. uchwałą KRRiT). Również w dniu 28 lipca 
2014 r. Minister Skarbu Państwa powołał Panią Teresę Kubas-Hul do składu Rady 
Nadzorczej Spółki jako reprezentanta Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 82-85) 

W dniu 12 lutego 2016 r., Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie art. 28 
ust. 1e ustawy o radiofonii i telewizji, odwołał ww. skład Rady Nadzorczej Spółki 
i powołał na członków Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Pietruszę, Panią 
Magdalenę Rodecką i Pana Janusza Magonia. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105) 

Spółka każdorazowo przekazywała stosowne wnioski o zmiany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

(dowód: akta kontroli str. 106-150) 

Pan Henryk Pietrzak, Prezes Zarządu Spółki w okresie od 15 listopada 2011 r. do 
dnia 12 lutego 2016 r., posiadał w momencie powołania 28 lat stażu pracy oraz 
wykształcenie magistra psychologii i doktora nauk humanistycznych w zakresie 
filozofii i socjologii. Począwszy od 2000 r. był kolejno Członkiem Zarządu Radia 
Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu Radia Rzeszów S.A. (w latach 2002 – 2006) oraz 
głównym specjalistą w Telewizji Polskiej S.A. 

Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Spółki od dnia 12 lutego 2016 r.  
posiadał w momencie powołania 25 lat stażu pracy oraz wykształcenie magistra 
sztuki w zakresie aktorstwa dramatycznego. Począwszy od 1990 r. był aktorem 
teatralnym, dziennikarzem, specjalistą ds. marketingu i reklamy, Dyrektorem 
Naczelnym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz Członkiem Zarządu 
Telewizji Polskiej S.A.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż:  

- Spółka posiada uzasadnienie powołania przez KRRiT uchwałą nr 238/2014 z dnia 
29 kwietnia 2014 r. Bożeny Domino, Stanisława Gędek, Lecha Lichołai oraz Joanny 
Wiażewicz do Rady Nadzorczej, uzasadnienie jest integralną częścią w/w uchwały. 
Spółka nie posiada pozostałych uzasadnień powołania lub odwołania członków 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych przez organy dokonujące tych 
czynności (Ministra Skarbu Państwa, KRRiT) w latach 2014 – 2016 ani informacji o 
wykształceniu, zdanym egzaminie na członków rad nadzorczych oraz stażu pracy 
członków Rady Nadzorczej Spółki w latach 2014 – 2016. 
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- Członkowie Rady Nadzorczej Polskiego Radia Rzeszów S.A. w latach 2014 – 2016 
nie otrzymywali od Spółki  innych świadczeń niż wynagrodzenie. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu Radia Rzeszów S.A. od dnia 21 lipca 
2010 r. została ustalona przez Ministra Skarbu Państwa na równowartość 4-
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W okresie objętym kontrolą Prezes 
Zarządu Radia Rzeszów S.A. pobierał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 
nieprzekraczającej poziomu wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Skarbu 
Państwa.  

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Radia Rzeszów S.A., 
w okresie objętym kontrolą, nie przekraczała jednego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 50, 86 - 103) 

Prezes Zarządu Spółki, Pan Przemysław Tejkowski jest członkiem Rady Nadzorczej 
Spółki Telewizja Polska S.A. od dnia 15 stycznia 2016 r., kiedy to został powołany 
do składu tej Rady przez Ministra Skarbu Państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 174, 188, 260) 

 
2. Sposób wykonywania obowiązków przez reprezentantów Skarbu Państwa. 

 

Rada Nadzorcza Radia Rzeszów S.A. podjęła w okresie objętym kontrolą łącznie 90 
uchwał, w tym 19 uchwał w 2014 r., 26 uchwał w 2015 r., 33 uchwały w 2016 r. oraz 
12 uchwał w 2017 r5. 

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczyły m.in. oceny sprawozdania finansowego Spółki 
i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, udzielenia pokwitowania władzom 
Spółki, podziału zysku, przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 
zaopiniowania sprawozdania programowego, przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 
Spółki, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań które przekraczają 
równowartość 100.000 euro, zaopiniowania planu ekonomiczno-finansowego, 
procedury wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego 
Spółki, zaopiniowania zasad lokowania środków finansowych, ustalenia liczby 
członków Zarządu, wszczęcia postępowania konkursowego na kandydata na 
Prezesa Zarządu, oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, wskazania 
kandydatów dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu postępowania 
konkursowego na kandydata na Prezesa Zarządu, wyłonienia kandydata na 
Prezesa Zarządu, zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia 
o wyrażenie zgody na nabycie składnika aktywów trwałych, w sprawie niewyrażenia 
zgody na zmianę na stanowisku Głównego Księgowego, w sprawie zawieszenia 
w czynnościach Członka Zarządu, w sprawie delegowania Członka Rady 
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, w sprawie 
zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa (w związku 
z działaniem na szkodę Spółki poprzez rozwiązanie i zawarcie umowy z Głównym 
Księgowym bez zgody Rady Nadzorczej), w sprawie wyrażenia zgody na zmianę na 
stanowisku Głównego Księgowego oraz innych spraw porządkowych. 

                                                      

5 Stan na dzień 9 czerwca 2017 r. 
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 (dowód: akta kontroli str. 165-170) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż w okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r. członkowie Rady 
Nadzorczej nie podzielili się między sobą obszarami nadzoru. Do oceny działalności 
spółki Rada Nadzorcza stosowała kryteria wynikające z przepisów powszechnie 
obowiązujących lub Statutu Spółki. Nie przyjęto dodatkowych kryteriów do oceny 
działalności Spółki. W ramach Rady Nadzorczej nie zostały powołane komitety do 
nadzoru nad działalnością Spółki.  

W okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r. Rada Nadzorcza przeprowadzała kontrole 
obszarów wskazanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, stosując „Zasady 
nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” wprowadzone Zarządzeniem nr 
3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. oraz wytyczne przekazane 
Radzie Nadzorczej Spółki przez Ministerstwo Skarbu Państwa - Departament 
Nadzoru Właścicielskiego, pismem z dnia 8 lutego 2013 r. Analizy 
z przeprowadzanych kontroli przekazywane były Ministerstwu Skarbu Państwa - 
Departamentowi Nadzoru Właścicielskiego w formie pisemnej jako załącznik do 
sporządzanego przez Spółkę sprawozdania kwartalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 275-282) 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczyły rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za dany rok obrotowy, podziału zysku/pokrycia straty za dany rok 
obrotowy, udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady 
Nadzorczej, użycia i zmian kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki. 

Ponadto podejmowane były Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych 
o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro oraz na dokonanie czynności 
prawnej polegającej na oddaniu do odpłatnego korzystania rzeczowych składników 
aktywów trwałych, których wartość przekracza 30.000 euro 

 (dowód: akta kontroli str. 32-44, 51-76, 161-164, 452-460) 

Rada Nadzorcza Spółki, w latach objętych kontrolą, dokonywała oceny sprawozdań 
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy i każdorazowo wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Spółki 
o zatwierdzenie tych sprawozdań. 

(dowód: akta kontroli str. 189-192) 

Walne Zgromadzenie Spółki, w latach objętych kontrolą, zatwierdzało sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe za poszczególne lata 
obrotowe oraz powzięło uchwały o podziale zysku oraz o pokryciu straty oraz 
udzieliło Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków. 

(dowód: akta kontroli str. 32-44, 51-76, 452-460) 

Radio Rzeszów S.A. nie posiada w żadnej spółce większości akcji lub udziałów. Od 
3 lipca 2001 r. Radio Rzeszów posiada sześć udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością „AUDYTORIUM 17”. Kapitał zakładowy tego podmiotu dzieli się 
na 102 udziały, które zostały objęte przez 17 regionalnych rozgłośni radiowych. 
Przedmiotem działalności AUDYTORIUM 17 Sp. z o.o. jest badanie rynku i opinii 
publicznej oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania. 

(dowód: akta kontroli str. 174, 261-263) 
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W dniu 11 stycznia 2016 r. Prezes Zarządu Spółki, Pan Henryk Pietrzak rozwiązał 
umowę o pracę z Główną Księgową oraz zawarł umowę o pracę na stanowisku 
Głównego Księgowego Spółki z inna osobą. W tym samym dniu, tj. 11 stycznia 2016 
r. umowa o pracę z nowym Głównym Księgowym została rozwiązana. W dniu 18 
stycznia 2016 r., zostało cofnięte rozwiązanie umowy o pracę z dnia 11 stycznia 
2016 r. z poprzednią Główną Księgową Spółki. 

W dniu 16 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie 
niewyrażenia zgodny na rozwiązanie umowy o pracę z Główną Księgową Spółki 
oraz uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na podpisanie umowy o pracę 
z nowym Głównym Księgowym Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 264-273) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż nie zdarzyło się, by w okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r. 
Zarząd Spółki nie zrealizował uchwał Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego 
Zgromadzenia Spółki. 

W odpowiedzi na pytanie czy i jak reagował Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza 
Spółki na pogarszające się w okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r. wyniki finansowe 
Spółki, w szczególności w odniesieniu do odnotowywanej straty, jak również 
zmniejszających się przychodów innych, niż wpływy abonamentowe i 
pozaabonamentowe, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia Rzeszów 
S.A. podał, iż Spółka realizuje misję publiczną zgodnie z ustawą KRRiT. Przychody 
Spółki stanowią głównie przychody abonamentowe (ok. 85%) oraz przychody 
z reklam i sponsoringu (ok. 13 %). Na wielkość przychodów z KRRiT Spółka nie ma 
wpływu. Ma również ograniczony wpływ na przychody z reklam, gdyż te 
kształtowane są przez rynek. W związku z tym, wykazywana w ostatnich 3 latach 
strata jest niezależna od Spółki. Fluktuacje jakie występują na rynku nie dają się 
przewidzieć. Mimo podejmowanych działań przez  Zarząd i Radę Nadzorczą 
w zakresie dyscypliny kosztów i ich bieżącego monitoringu, od 3 lat koszty 
utrzymują się na porównywalnym poziomie. W 2016 roku wzrost kosztów 
spowodowany był w znacznej mierze wprowadzeniem nowelizacji ustawy dot. VAT 
w zakresie stosowania preproporcji.  

(dowód: akta kontroli str. 275-278) 

Sprawozdania finansowe Spółki były sporządzane i przekazywane do Krajowego 
Rejestru Sądowego w przewidzianych przepisami terminach. 

 (dowód: akta kontroli str. 274, 319-451) 

W dniu 19 maja 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchyliło dotychczasowy tekst 
Statutu w całości nadało mu nowe brzmienie, będące jednocześnie tekstem 
jednolitym Statutu Spółki. Zmiana została zarejestrowana w KRS dnia 21 lipca 2011 
r. W dniu 20 stycznia 2014 r. oraz w dniu 2 lutego 2016 r. Walne Zgromadzenie 
Spółki dokonało kolejnych zmian Statutu Spółki, które zostały zarejestrowane w 
KRS odpowiednio 3 lutego 2014 r. i 22 lutego 2016 r. 

W dniu 14 października 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchyliło dotychczasową 
treść  i przyjęło nową treść Statutu Spółki. Zmiana została zarejestrowana w KRS 
dnia 31 stycznia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 193-259) 

W okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r. nie dokonywano zbycia nieruchomości lub 
zorganizowanych części majątku spółki w drodze umów sprzedaży lub wniesienia 
do innych podmiotów. 
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W dniu 30 września 2016 r. Spółka złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
agencyjnej z FHU [...]6, zawartej w dniu 1 stycznia 2012 r., której przedmiotem była 
m.in. stała, komercyjna obsługa Radia Rzeszów S.A. w zakresie pośrednictwa 
w kontaktach z klientami, współpraca z Działem Marketingu i Reklamy Spółki w celu 
sprzedaży w imieniu i na rzecz Spółki czasu reklamowego oraz innych 
komercyjnych produktów Spółki, przyjmowania i przekazywania zleceń do 
opracowania, negocjowania warunków umów, pozyskiwania sponsorów, 
kontrolowania płatności klientów Spółki, współpracy z agencjami reklamowymi, 
planowania kampanii reklamowych i ich realizacji, rozwijania sieci agend i doradców 
handlowych. 

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 r., zaś od dnia 
1 stycznia 2017 r. zadania realizowane w ramach ww. umowy przejął Dział 
Marketingu i Reklamy Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 283-303) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż Od roku 2012 firma FHU [...]7 otrzymała od Zarządu 
wyłączność na pozyskiwanie klientów w zakresie zawierania umów sprzedaży czasu 
reklamowego. Ta sytuacja spowodowała, że Spółka przeprowadzała wszystkie 
transakcje przez Agencję p. [...]8, za co Agencja otrzymywała 25% prowizji. Obecny 
Zarząd doszedł do wniosku, że jest to niekorzystna sytuacja dla Spółki , rozwiązał 
umowę z FHU [...]9 i powierzył sprzedaż czasu reklamowego Działowi Marketingu i 
Reklamy Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 461-462) 

Zarząd Spółki, uchwałą nr 18/VI/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. przyjął 
„Strategiczny plan wieloletni Polskiego Radia Rzeszów S.A. na lata 2015-2017”.  

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki, Zarząd skierował 
ten plan do Rady Nadzorczej celem zaopiniowania. Na posiedzeniu w dniu 25 
kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza postanowiła nie podejmować uchwały ws. 
zaopiniowania przekazanego jej „Strategicznego planu wieloletniego…”. Na 
kolejnym posiedzeniu Rada Nadzorcza miała wyartykułować swoje oczekiwania 
w stosunku do tego dokumentu, ale takich działań nie podjęła do momentu swojego 
odwołania dnia 12 lutego 2016 r. Później kwestia strategii działania Spółki nie była 
podjęta przez Zarząd, Radę Nadzorczą ani właściciela. Trzeba mieć na uwadze, że 
brak stabilności w finansowaniu mediów publicznych nie sprzyja opracowaniu 
wieloletnich planów strategicznych. Będzie to zasadne w momencie zapewnienia 
pewnego stopnia przewidywalności i stabilności w finansowaniu radiofonii 
publicznej. Spółka nie poniosła żadnych kosztów w związku z opracowaniem 
strategii. 

Prezes Zarządu Radia Rzeszów S.A. wyjaśnił również, iż  Spółka nie stosuje zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) ponieważ nie dostrzeżono korzyści 
związanych z ich stosowaniem. 

 (dowód: akta kontroli str. 275-278, 304-315) 

                                                      

6 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) i 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze 
zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie ujawnienia nazwy przedsiębiorcy. Wyłączenia tego dokonano w interesie 
przedsiębiorcy. 
7 J.w. 
8 J.w. 
9 J.w. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w okresie 2014 r. – I półrocze 2017 r., nabór na 
Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej Radia Rzeszów S.A. 
realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami, Statutem Spółki oraz 
uchwałami Walnego Zgromadzenia, uchwałami KRRiT oraz decyzjami Ministra 
Skarbu Państwa.  

Prawidłowo dokonywano weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia kandydatów na 
Członków Zarządu Spółki. Osoby te spełniały wymagania określone w przepisach 
jak i posiadały stosowne kwalifikacje do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. 

Członkowie Zarządu Spółki przestrzegali ograniczeń wynikających z przepisów 
ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne10.  

Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu jak i Członków Rady Nadzorczej 
Spółki nie przekraczała poziomu określonego przepisami.  

Zarówno Rada Nadzorcza Radia Rzeszów S.A. jak i Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy dokonywało corocznej oceny sprawozdań Zarządu z działalności 
Spółki oraz oceny sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.  

Zarząd realizował wszystkie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, jak też uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  

Zarząd opracował również Strategiczny plan wieloletni Polskiego Radia Rzeszów 
S.A. na lata 2015-2017, jednakże nie był on przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej 
i nie wszedł w życie.  

W Spółce nie dokonywano niekorzystnych rozporządzeń mieniem, zaś rozwiązanie 
umowy agencyjnej, której przedmiotem było pośredniczenie w  kontaktach 
z klientami w zakresie sponsoringu i reklamy miało uzasadnienie ekonomiczne.  

Zapisy Statutu Spółki jak i zmiany wprowadzane w tym dokumencie prawidłowo 
zabezpieczały interesy Skarbu Państwa. 

 

Wyniki działalności Spółki. 

 

1. Dynamika sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. 
 

Wartość majątku (aktywów) Spółki netto (wartość bilansowa) wyniosła: 

Majątek trwały: 4.567,1 tys. zł w 2014 r., 4.850 tys. zł w 2015 r. (wzrost o 6,2%), 
5.064 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 4,4%). 

Na majątek trwały Spółki składały się: 

- wartości niematerialne i prawne (48,5 tys. zł w 2014 r., 59,9 tys. zł w 2015 r., 65,9 
tys. zł w 2016 r.), 

- rzeczowe aktywa trwałe (4.357,9 tys. zł w 2014 r., 4.743,5 tys. zł w 2015 r., 4.799,7 
tys. zł w 2016 r.), 

                                                      

10 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 ze zm.). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- inwestycje długoterminowe (33 tys. zł w latach 2014 – 2016), 

- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (127,7 tys. zł w 2014 r., 13,5 tys. zł 
w 2015 r., 165,4 tys. zł w 2016 r.). 

Majątek obrotowy: 10.253,6 tys. zł w 2014 r., 9.432,2 tys. zł w 2015 r. (spadek 
o 8%), 8.121,7 tys. zł w 2016 r. (spadek o 13,9%). 

Na majątek obrotowy Spółki składały się: 

- zapasy (24,7 tys. zł w 2014 r., 41,7 tys. zł w 2015 r., 49,4 tys. zł w 2016 r.), 

- należności krótkoterminowe (849,6 tys. zł w 2014 r., 1.257,1 tys. zł w 2015 r., 
980,6 tys. zł w 2016 r.), 

- inwestycje krótkoterminowe (9.303,3 tys. zł w 2014 r., 8.062,9 tys. zł w 2015 r., 
6.948,3 w 2016 r.), 

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (75,9 tys. zł w 2014 r., 70,5 tys. zł 
w 2015 r., 143,4 tys. zł w 2016 r.). 

Wartość kapitałów (funduszy) własnych oraz zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania Spółki wyniosła: 

Kapitał (fundusz) własny: 12.909,6 tys. zł w 2014 r., 12.922,5 tys. zł w 2015 r. 
(wzrost o 0,1%), 11.145,1 tys. zł w 2016 r. (spadek o 13,8%). 

Na kapitał (fundusz) własny Spółki składały się: 

- kapitał (fundusz) podstawowy (693,1 tys. zł w latach 2014 – 2016),  

- kapitał (fundusz) zapasowy (12.472,1 tys. zł w 2014 r., 11.869,4 tys. zł w 2015 r., 
12.152,5 tys. zł w 2016 r.), 

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (77,1 tys. zł w 2014 i 2015 r., 76,9 tys. zł 
w 2016 r.), 

- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (520 tys. zł w 2014 r., 270 tys. zł 
w 2015 r.), 

- oraz zysk (strata) z lat ubiegłych i zysk (strata) netto. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1.911,1 tys. zł w 2014 r., 1.359,7 tys. zł 
w 2015 r. (spadek o 28,9%), 2.040,6 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 50,1%). 

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki składały się: 

- rezerwy na zobowiązania (677,4 tys. zł w 2014 r., 74,1 tys. zł w 2015 r., 802,8 tys. 
zł w 2016 r.), 

- zobowiązania krótkoterminowe (1.188,6 tys. zł w 2014 r., 1.244,8 tys. zł w 2015 r., 
1.201,1 tys. zł w 2016 r.), 

- rozliczenia międzyokresowe (45 tys. zł w 2014 r., 40,8 tys. zł w 2015 r., 36,7 tys. zł 
w 2016 r.). 

W latach 2014 – 2016 w Spółce nie występowały zobowiązania długookresowe. 

(dowód: akta kontroli str. 319-451) 

Wynik finansowy Spółki wyniósł: w 2014 r. strata 852,8 tys. zł, w 2015 r. strata 448,4 
tys. zł, w 2016 r. strata 1.316,2 tys. zł. 

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły: 10.382,1 tys. zł w 2014 r., 
11.191,4 tys. zł w 2015 r. (wzrost o 7,8%), 11.527,4 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 3%). 
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Największy wpływ na wysokość przychodów Spółki w ramach przychodów ze 
sprzedaży miały: 

- wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe (przekazywane przez KRRiT), które 
wyniosły 8.033 tys. zł w 2014 r., 9.131,5 w 2015 r. (wzrost o 13,7%), 9.941,8 tys. zł 
w 2016 r. (wzrost o 8,9%). 

- przychody z reklam i sponsoringu, które wyniosły 1.539,7 tys. zł w 2014 r., 1.645, 2 
tys. zł w 2015 r. (wzrost o 6,9%), 1.372,5 tys. zł w 2016 r. (spadek o 16,6%). 

Pozostałe przychody operacyjne Spółki wyniosły 169,2 tys. zł w 2014 r., 83,8 tys. zł 
w 2015 r. (spadek o 50,5%), 95 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 13,4%). 

Przychody finansowe Spółki wyniosły 491,6 tys. zł w 2014 r., 258,2 tys. zł w 2015 r. 
(spadek o 47,5%), 179,9 tys. zł w 2016 r. (spadek o 30,3%). 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 11.803,6 tys. zł w 2014 r., 11.961,9 tys. zł 
w 2015 r. (wzrost o 1,3%), 13.060 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 9,2%). 

Największy wpływ na wysokość kosztów działalności operacyjnej Spółki miały: 

- koszty z tytułu amortyzacji, które wyniosły 437,5 tys. zł w 2014 r., 419,7 tys. zł 
w 2015 r. (spadek o 4,1%), 666,6 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 58,8%). 

- koszty z tytułu podatków i opłat, które wyniosły 223,3 tys. zł w 2014 r., 208,3 tys. zł 
w 2015 r., (spadek o 6,7%), 891,4 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 327,9%). 

Pozostałe koszty operacyjne Spółki wyniosły 47,5 tys. zł w 2014 r., 16,1 tys. zł w 
2015 r. (spadek o 66,1%), 104 tys. zł w 2016 r. (wzrost o 546%). 

(dowód: akta kontroli str. 316-451) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż spadek przychodów z reklam i sponsoringu w roku 2016, 
w stosunku do roku poprzedniego, spowodowany był ogólną, niekorzystną 
tendencją na rynku reklam jak i wzrostem konkurencji. Na spadek pozostałych 
przychodów operacyjnych w 2015 roku, w stosunku do roku poprzedniego, miały 
wpływ wyższe niż przeciętnie przychody operacyjne uzyskane w 2014 roku:  
rozwiązanie rezerw na Stoart w wys. 30,4 tys., wzrost przychodów z tytułu rezerw na 
świadczenia pracownicze w Spółce w wys. 63,1 tys., sprzedaż środka trwałego w 
wys. 13,0 tys. Spadek przychodów finansowych w roku 2015, w stosunku do roku 
poprzedniego, był spowodowany sprzedażą w 2014 roku obligacji długoterminowych 
KBC Gamma z wypracowanym zyskiem 162 tys. Wzrost kosztów amortyzacji 
spowodowany był m.in. zakupem 3 samochodów osobowych, sprzętu typu macierz, 
serwer, klaster, konsolety oraz modernizacją studia nagrań (w roku 2015 za kwotę 
816,0 tys., natomiast w roku 2016 za kwotę 455,0 tys.). Na wzrost kosztów z tytułu 
podatków i opłat miał wpływ obowiązek (od 1 stycznia 2016 r.) stosowania przez 
rozgłośnie radiowe prewspółczynnika do odliczenia VAT, zgodnie z art. 86 ust. 2a 
ustawy o VAT, co spowodowało wzrost kosztów o kwotę 700,0 tys. Do końca roku 
2015 Spółka miała prawo odliczania naliczonego Vat-u w 100%. Po wejściu w życie 
ww. nowelizacji Spółka zobowiązana jest do corocznego wyliczania 
prewspółczynnika w związku z prowadzeniem sprzedaży zwolnionej i 
opodatkowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W roku 2016 
wysokość prewspółczynnika w Spółce wyniosła 17% i tylko taką część naliczonego 
Vat-u Spółka może odliczyć. Na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w roku 
2016 miało wpływ m.in. jednorazowe utworzenie rezerw na postępowania sądowe w 
związku z roszczeniami  pracowniczymi w wys. 45,0 tys. 

 (dowód: akta kontroli str. 461-462) 
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Zatrudnienie w Spółce wyniosło: 95 osób (91,95 etatu) w 2014 r., 93 osoby (90,1 
etatu) w 2015 r. oraz 96 osób (92,19 etatu) w 2016 r. 

Struktura zatrudnienia w Spółce: Członkowie Zarządu – 1 osoba, Rada Nadzorcza - 
5 osób (od 12 lutego 2016 r. – 3 osoby), stanowiska kierownicze (dyrektorzy) – od 2 
do 3 osób, pracownicy administracyjni – od 30 do 32 osób, pracownicy operacyjni 
(działalność główna) – od 63 do 65 osób. 

Przeciętne wynagrodzenie w Spółce (średnia ze stosunku pracy w przeliczeniu na 
etaty) wyniosło 4.748,22 zł w 2014 r., 4.905,69 zł w 2015 r. i 4.979,59 zł w 2016 r. 

Przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych grupach wyniosło: 

- w grupie kierowników (dyrektorów) 8.248,81 zł w 2014 r., 7.948,83 zł w 2015 r., 
6.695,65 w 2016 r. 

- w grupie pracowników operacyjnych (działalność główna) 5.248,35 w 2014 r., 
5.431,55 w 2015 r., 5.538,09 w 2016 r. 

- w grupie pracowników administracyjnych 3.332,35 zł w 2014 r., 3.423,38 zł w 
2015 r., 3.573,21 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 316-318) 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS – relacja wyniku ze sprzedaży do 
przychodów netto x 100%) wyniósł w Spółce: -8,20% w 2014 r., -4% w 2015 r. oraz 
 -11,4% w 2016 r. 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA – relacja wyniku finansowego netto do 
wartości aktywów x 100%) wyniósł w Spółce -5,75% w 2014 r., -3,1% w 2015 r. oraz 
-9,9% w 2016 r. 

Wskaźnik płynności bieżącej (relacja aktywów obrotowych do zobowiązań 
krótkoterminowych) wyniósł w Spółce 8,60 w 2014 r., 7,60 w 2015 r. oraz 6,70 
w 2016 r. 

Wskaźnik wydajności na zatrudnionego (relacja przychodów z całokształtu 
działalności do liczby zatrudnionych w przeliczeniu na etat) wyniósł w Spółce 120 
tys. zł w 2014 r. i 128 tys. zł w 2015 i 2016 r. 

Wskaźnik zadłużenia aktywów (relacja kapitałów obcych do aktywów ogółem) 
wyniósł w Spółce 12,89% w 2014 r., 9,52% w 2015 r. i 15,47% w 2016 r. 

W latach 2014-2016 nie była w Spółce wypłacana dywidenda. 

W latach 2014-2016 nie występowały w Spółce opóźnienia w płatnościach 
zobowiązań podatkowych powodujące obowiązek zapłaty odsetek.  

W Spółce nie wystąpiły przesłanki obligujące Zarząd do zgłoszenia wniosku 
o podjęcie decyzji co do dalszej działalności spółki lub jej upadłości. 

W Raporcie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 
stwierdzono, iż „mimo występujących odchyleń, aktualna sytuacja jednostki nie 
upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności 
w roku następnym po roku badanym. Jednakże niezbędna jest kontrola wewnętrzna 
poziomu podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych, tj. wskaźników 
rentowności, struktury finansowania aktywów, dźwigni finansowej oraz płynności 
finansowej, gdyż sytuacja Spółki nie jest w pełni stabilna.” 

W Raporcie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 
stwierdzono, iż „analiza rachunku zysków i strat wskazuje na wzrost przychodów ze 
sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej. Przychody wzrastały 
jednak szybciej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało zmniejszenie straty na 
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sprzedaży o 45,8 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pozostałe przychody 
operacyjne uległy zmniejszeniu o 50,5% natomiast pozostałe koszty operacyjne 
zmniejszyły się o 66,2%. W segmencie działalności finansowej jednostka uzyskała 
zysk w wysokości 258 tys. zł. Opisane zmiany wpłynęły na ukształtowanie się straty 
netto na poziomie 448,4 tys. zł. Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły 
wartości ujemne. Zauważyć można jednak zmniejszenie wskaźników w stosunku do 
roku poprzedniego spowodowany osiągnięciem niższej straty netto. Wskaźniki 
płynności I, II oraz III stopnia ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym od 
ubiegłorocznego. (…) Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno-
finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń 
gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że nie istnieje 
zagrożenie kontynuowania działalności po badanym w niezmniejszonym istotnie 
zakresie.” 

W Raporcie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 
stwierdzono, iż „mimo występujących odchyleń, aktualna sytuacja jednostki nie 
upoważnia do eksponowania poważnego zagrożenia dla kontynuacji jej działalności 
w roku następnym po roku badanym. Jednakże niezbędna jest kontrola wewnętrzna 
poziomu podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Szczególną uwagę 
zwracają wskaźniki rentowności, które w okresie ostatnich 3 lat są ujemne.” 

(dowód: akta kontroli str. 316-451) 

W złożonym wyjaśnieniu, Pan Przemysław Tejkowski, Prezes Zarządu Radia 
Rzeszów S.A. podał, iż w obecnej chwili Zarząd Radia Rzeszów S.A. nie widzi 
konieczności podjęcia działań naprawczych, pomimo pogarszania się wyniku 
finansowanego Spółki. Należy zaznaczyć, iż Radio Rzeszów S.A. w większości 
utrzymuje się ze środków przekazywanych przez KRRiT uzyskiwanych 
z abonamentu. Przychody te są w stanie pokryć jedynie 80% kosztów związanych 
z misją medialną Spółki. Reszta kosztów działalności misyjnej pokrywana jest 
z wypracowanych przez Spółkę przychodów, np. z reklam, które, ze względu na 
pogarszającą się sytuację na rynku, również uległy obniżeniu. Mimo to, Zarząd 
podjął działania mające na celu maksymalizację przychodów z tego źródła, m.in. 
zrezygnował z pośrednictwa Agencji w kontaktach z reklamodawcami, jak również 
wprowadził system motywacyjny dla pracowników Działu Marketingu i Reklamy 
Spółki. Z drugiej strony Spółka nie ma możliwości znaczącego obniżenia kosztów 
funkcjonowania, bez negatywnego wpływu na sprawną realizację działań 
statutowych. W istotny sposób na gorszy wynik finansowy w 2016 r. wpłynęły 
również typowe zdarzenia związane z działalnością gospodarczą (zakupy środków 
trwałych, niezbędne do realizacji programu radiowego, które uszczupliły w 2015 r. 
zgromadzone środki finansowe przy jednoczesnej zwiększonej amortyzacji po 
stronie kosztów), a także wprowadzenie niekorzystnych dla rozgłośni radiowych 
przepisów dotyczących rozliczania VAT (konieczność odliczania VAT-u za pomocą 
preproporcji, co zwiększyło koszty z tytułu podatków i opłat o ok. 700 tys. zł 
w stosunku do lat poprzednich). Mając na uwadze powyższe, w kolejnych latach 
wynik Spółki powinien się ustabilizować. Jednocześnie oczekiwana jest zmiana 
ustawy o radiofonii i telewizji, która pozwoli zwiększyć wpływy z abonamentu RTV, 
co zapewni Spółce pokrycie kosztów działalności misyjnej. Obecnie wielkość 
kapitału zapasowego Spółki zapewnia funkcjonowanie podmiotu w kolejnych latach, 
nawet wobec odnotowywanej straty. 

(dowód: akta kontroli str. 461-462) 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, sytuacja finansowa Radia Rzeszów S.A. jest 
stabilna, pomimo odnotowywanej w okresie objętym kontrola straty. Podstawowym 
źródłem przychodów Spółki są wpływy z KRRiT pochodzące z abonamentu RTV, 
które pokrywają koszty funkcjonowania podmiotu jedynie w ok. 80%. Na wynik 
finansowy Spółki istotny wpływ miały inwestycje w sprzęt niezbędny do emisji 
audycji radiowych, co zmniejszyło koszty działalności, m.in. z uwagi na odpis 
amortyzacyjny. Kolejnym elementem wpływającym negatywnie na wynik finansowy 
Radia Rzeszów S.A. była zmiana sposobu odliczania podatku VAT, w związku ze 
zmianą przepisów w tym zakresie od 1 stycznia 2016 r. 

Poziom zatrudnienia w Spółce jest stabilny, w latach objętych kontrolą zachowano 
zbliżony poziom zatrudnienia na stanowiskach związanych z realizacją programów 
radiowych, obsługą, jak i na stanowiskach kierowniczych. 

IV. Uwagi 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wysokość kapitału zapasowego Spółki pozwala 
na jej stabilne funkcjonowanie w najbliższych latach, jednakże w dłuższej 
perspektywie, szczególnie w przypadku braku poprawy wyników finansowych, 
niezbędne będą kroki mające na celu zwiększenie przychodów lub ograniczenie 
kosztów funkcjonowania. 

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 Rzeszowie. 

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. 

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. 

 

 

Rzeszów, dnia        sierpnia  2017 r. 
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