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I. Dane identyfikacyjne 
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, 
ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław (dalej: „DCHR-S” lub „Spółka”) 

Magdalena Czajkowska, Prezes Zarządu Spółki, od 24 lipca 2017 r. (dalej: „Prezes 
Zarządu”) 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 

[...]1 

Maciej Gardas, delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu Spółki, od 6 lipca do 24 lipca 2017 r. 

Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa 
handlowego z branży rolno-spożywczej  

Lata 2017-2018, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, 
mających wpływ na działalność objętą kontrolą, a w szczególności danych 
dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki 

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu 

 

Artur Urban, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LWR/228/2018 
z dnia 2 listopada 2018 r.  

Katarzyna Bojakowska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LWR/233/288 z dnia 9 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-59, 680-683) 

                                                      
1 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej – Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm. (dalej: „uodip”). Wyłączenie 
dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W Spółce wprowadzono zasady powoływania i odwoływania członków organów 
zarządzających i nadzorczych, określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym4. Jednoosobowy Zarząd Spółki 
został powołany na podstawie wytycznych obowiązujących w Spółce oraz w oparciu 
o zasady i tryb określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka 
zarządu w niektórych spółkach handlowych5. Prezes Zarządu w zasadzie 
przestrzegał wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne6. Jedyne uchybienie w tym zakresie stanowił jeden przypadek 
nieterminowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.  

W Spółce dostosowano zasady wynagradzania członków organu zarządzającego 
i członków organu nadzorczego do wymagań ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami7. 
Zasady te były również przestrzegane. Przedstawiciele Skarbu Państwa na bieżąco 
monitorowali działalność Spółki i przekazywali Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
informacje na temat jej działalności.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie kierował wobec Spółki oczekiwań i celów 
odnoszących się prowadzonej działalności. Spółka realizowała cele i zadania 
w oparciu o „Plan strategiczny Spółki na lata 2016-2020”, a cele do realizacji 
w danym roku były określane przez Zarząd w rocznych planach rzeczowo-
finansowych, opiniowanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Wprowadzone, w oparciu 
o art. 17 ust. 1-4 i 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
wymagania dotyczące uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej Spółki na wykonanie określonych czynności związanych z zarządzaniem 
mieniem Spółki, były przestrzegane.  

Stwierdzony w wyniku kontroli przypadek nieuprawnionego korzystania z terenu 
działki należącej do Spółki przez podmioty zewnętrzne nie wpływał na efektywność 
gospodarowania majątkiem przez Spółkę. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 
była stabilna a plany rzeczowo-finansowe były realizowane zgodnie z przyjętymi 
założeniami. Koszty działalności Spółki miały swoje uzasadnienie a zysk 
z działalności Spółki za 2017 r. był wyższy, niż zakładany w planie rzeczowo-
finansowym oraz od osiągniętego w roku poprzednim. Wytyczne Prezesa Rady 
Ministrów dotyczące wyboru i współpracy z firmą audytorską były przestrzegane 
a sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nie ustrzeżono się jednak działań niegospodarnych w zakresie dysponowania 
majątkiem Spółki, skutkujących zapłatą kary pieniężnej w kwocie 13,5 tys. zł za 
pobór energii o mocy przewyższającej założenia planowe oraz powstaniem 
nieuregulowanych należności z tytułu transakcji handlowych w kwocie 627,6 tys. zł. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

4 Dz. U. z 2018 r. poz. 762, ze zm. 

5 Dz. U. z 2003 Nr 55 poz. 476, ze zm. 

6 Dz. U., z 2017 r. poz.1393. 

7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2190. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności  

1. Standardy obsady kadrowej 

1.1  Powoływanie i odwoływanie członków organu zarządzającego 
i nadzorczego 

1.1.1 Wniesiony i wpłacony kapitał zakładowy Spółki wynosił 105 492 700 zł i dzielił 
się na 1 054 927 akcji imiennych, reprezentowanych przez około 570 akcjonariuszy. 
Skarb Państwa posiada 86,305% akcji Spółki. Uprawnienia z akcji Skarbu Państwa 
wykonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej „Minister”). Każdy z pozostałych 
akcjonariuszy posiada mniej niż 5% akcji Spółki.  

(akta kontroli str. 302-314, 794-829) 

Zgodnie z § 27 pkt 1 Statutu Spółki, w brzmieniu obowiązującym do 11 lipca 
2017 r.,9. Rada Nadzorcza (dalej „RN”) powołuje członków Zarządu po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie 
i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka 
organu zarządzającego. Było to zgodne z art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (dalej „uzmp”). Ponadto w Statucie (§ 27 pkt 2) 
określono, że zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała 
Walnego Zgromadzenia. W § 27 pkt 3 przewidziano natomiast, że do czasu podjęcia 
tej uchwały, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r. postępowania kwalifikacyjne 
na stanowisko członka Zarządu Spółki przeprowadzane będzie na zasadach 
i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka 
Zarządu w niektórych spółkach handlowych. Uchwała w sprawie określenia zasad 
i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego została 
podjęta przez ZWZ dnia 27 kwietnia 2018 r.10.  

Ponadto w Statucie Spółki w § 27 pkt 4-5, zgodnie z art. 22 uzmp, określono 
wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego.  

W § 34 Statutu wskazano m.in., że RN składa się z pięciu do siedmiu członków 
powoływanych przez Walne Zgromadzenie a Skarb Państwa wskazuje kandydata 
na członka RN z uwzględnieniem art. 19 ust. 1-5 uzmp. 

(akta kontroli str. 60-126) 

1.1.2  W kontrolowanym okresie:  

1) [...]11. Nie udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 
Spółki (Rep. A 1417/2018). RN stwierdziła, że sposób prowadzenia spraw przez 
Prezesa Zarządu nie zabezpieczał w należyty sposób interesu akcjonariuszy a 
dotychczasowa działalność Prezesa Zarządu spowodowała utratę zaufania RN. W 
wyniku dokonanej analizy tej działalności i wyciągniętych wniosków, jednogłośnie, 
na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 oraz § 31 ust. 3 Statutu Spółki (z dnia 16 

                                                      
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

9 Przyjętym uchwałą nr 5/VI/2017 Rady Nadzorczej DCHR-S z dnia 13 lipca 2017 r. oraz zmienionym przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia i przyjętym uchwałą nr 53/VI/2018 Rady Nadzorczej DCHR-S z dnia 30 kwietnia 
2018 r. 

10 Rep. A 1417/2018. 

11 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
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września 2016 r.) podjęto uchwałę w sprawie [...]12. Uchwałą Nr 13/VI/2017 r. 
podjętą dnia 22 lipca 2017 r. RN wystąpiła do Zarządu Spółki o podjęcie pilnych 
działań dotyczących działalności handlowej Spółki w 2017 r. oraz realizacji planu 
rzeczowo-finansowego Spółki na 2017 r. W efekcie tych działań Zarząd Spółki 
przedstawił sprawozdanie z wykonania czynności w tym zakresie oraz w dniu 20 
sierpnia 2017 r. zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Na dzień zakończenia kontroli NIK (17 grudnia 2018 r.) postępowanie 
w tym zakresie znajdowało się w toku. 

(akta kontroli str.20, 127-148, 218-261) 

2) od dnia 6 lipca 2017 r. do 24 lipca 2017 r. do wykonywania czynności Prezesa 
Zarządu Spółki delegowano członka RN, Pana Macieja Gardasa13. [...]14 RN 
postanowiła delegować jednego z członków RN do czasowego wykonywania 
czynności Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy, tj. do 5 października 2017 r. Z 
posiadanej przez Spółkę opinii prawnej15 wynikało, że członek RN na skutek 
delegacji nie staje się członkiem zarządu, a jedynie uzyskuje prawną podstawę do 
wykonywania czynności członka zarządu, jednocześnie nie tracąc statusu członka 
RN. Tym samym nie musi spełniać wymagań ustawowych dla członków zarządu 
spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa.  

(akta kontroli str. 21-23, 129-132) 

3) od dnia 24 lipca 2017 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołano Panią 
Magdalenę Czajkowską. Postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko zostało 
wszczęte w dniu 27 czerwca 2017 r., a termin przyjmowania zgłoszeń od 
kandydatów ustalono na 12 lipca 2017 r. W tym czasie, zgodnie z zapisami 
Statutu16, w spółce obowiązywały zasady i tryb określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych. 

(akta kontroli str. 26-40, 107-126) 

4) z dniem 31 stycznia 2017 r. z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki zrezygnował 
Pan Mariusz Gregorczyk (powołany na to stanowisko dnia 26 kwietnia 2014 r.). 
W związku z tą rezygnacją oraz mając na uwadze upływ kadencji organów Spółki 
z dniem zatwierdzenia przez ZWZ sprawozdania finansowego za 2016 r., RN 
podjęła uchwałę17 w sprawie zmiany składu ilościowego Zarządu Spółki i ustanowiła 
jednoosobowy skład Zarządu, który obwiązywał do dnia zakończenia kontroli NIK 
(17 grudnia 2018 r.). 

(akta kontroli str. 53-59) 

W kontrolowanym okresie wystąpiły trzy przypadki wszczęcia przez RN 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki VI kadencji, 
które nie zostało rozstrzygnięte. 

                                                      
12 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
13 Na podstawie uchwały RN nr 123/V/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. i uchwały RN nr 8/VI/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. 

14 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
15 Z dnia 22 czerwca 2017 r. 
16 Uchwała nr 77/V/2016 RN z 16 września 2016 r.  
17 Nr 80/V/2017 podjęta 21 stycznia 2017 r. 
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W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wszczętego uchwalą RN z dnia 
27 czerwca 2017 r.18 wyłoniono kandydata na Prezesa Zarządu (uchwała RN z dnia 
22 lipca 2017 r.19).  

W dniu 28 czerwca 2017 r. ogłoszenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego 
zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej „Ministerstwo”). Do etapu 
rozmów kwalifikacyjnych dopuszczono trzech z pięciu kandydatów20. W dniu 
22 lipca 2017 r. przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi 
zakwalifikowanymi kandydatami. W celu dokonania oceny predyspozycji 
kandydatów oraz sprawdzenia ich wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do 
zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu, RN ustaliła jednolite zasady punktacji 
przy ocenie kandydatów oraz ustaliła listę pytań będących przedmiotem rozmowy 
kwalifikacyjnej, jednakowych dla wszystkich kandydatów21. Najszerszą wiedzą 
z zakresu zagadnień będących przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wykazała się Pani Magdalena Czajkowska, 
która uzyskała najwyższa liczbę punktów. 

(akta kontroli str. 25, 149-217, 1394-1412) 

1.1.3   W ramach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, 
wszczętego uchwałą RN z dnia 27 czerwca 2017 r., Pani Magdalena Czajkowska 
złożyła oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa 
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach 
prawa handlowego, co zostało odnotowane w ocenie zgłoszeń kandydatów22.  

(akta kontroli str. 1402-1404) 

Z Krajowego Rejestru Sądowego wynikało, że Prezes Zarządu w dacie zawarcia 
Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 26 lipca 2017 r. (dalej 
„Umowa z dnia 26 lipca 2017 r.”) pełniła jednocześnie funkcję prokurenta 
samoistnego23 (działającego samodzielnie) w innym podmiocie - spółce z o.o. 
niepowiązanej kapitałowo z DCHR-S, a której przedmiotem działalności była m.in. 
działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD24 0161). 

(akta kontroli str. 1413-1415) 

Prezes Zarządu wskazała, że udzielona prokura w spółce z o.o. odwołana została 
z dniem 19 lipca 2017 r., na potwierdzenie czego przedłożyła pismo wskazujące na 
odwołanie prokury. Jednocześnie wyjaśniła, że celem uzyskania w KRS treści 
zgodnej ze stanem faktycznym w dniu 12 grudnia 2018 r. odpowiedzialna spółka 
z o.o. przesłała dokumenty dotyczące tej zmiany do KRS, na dowód czego Prezes 
Zarządu przedłożyła udokumentowanie potwierdzające wykonanie tej czynności. 

(akta kontroli str. 1480-1492)  

Zgodnie z § 4 Umowy z dnia 26 lipca 2017 r. Prezes Zarządu udostępniono do 
korzystania w zakresie niezbędnym do wykonywania usług urządzenia techniczne, 

                                                      
18 Nr 117/V/2017. 
19 Nr 11/VI/2017.   
20 Uchwała RN Nr 6/VI/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. 
21 Uchwała RN Nr 10/VI/2017. 
22 Załącznik do uchwały RN nr 6/VI/2017 r. z dnia 13 lipca 2017 r. 
23 Prokura – specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych 
(prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców (w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Prokura upoważnia do dokonywania 
czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z czynności tych wyłączone jest 
zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa i nieruchomości, co do których konieczne jest pełnomocnictwo szczególne.  
24 Polska Klasyfikacja Działalności. 
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w tym m.in. telefon komórkowy, komputer przenośny oraz samochód służbowy. 
Przyznane limity kwotowe w wysokości: 
- 300 zł miesięcznie na wydatki związane z eksploatacją i obsługą urządzeń 
technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki (w tym wykorzystanie 
określonych środków łączności); 
- 3 000 zł miesięcznie na eksploatację i obsługę samochodu służbowego, 
w szczególności koszt zakupu paliwa; 
nie były w okresie obowiązywania umowy przekraczane. 

(akta kontroli str. 29, 595, 1069, 1423) 

Zgodnie z art. 10 ust. 4 i ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne25 (dalej „ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej”) 
Prezes Zarządu winień złożyć Prezesowi Rady Ministrów oświadczenie o swoim 
stanie majątkowym przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 
31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu 
opuszczenia stanowiska.  

W związku z powyższym Minister piśmie z dnia 27 lutego 2017 r. przypomniał 
o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Kolejne pismo w tej sprawie, wraz 
z „Wytycznymi w zakresie sposobu składania oświadczeń majątkowych”, wpłynęło 
do Spółki dnia 7 listopada 2018 r. 

Pierwsze oświadczenie o swoim stanie majątkowym zostało przesłane przez Prezes 
Zarządu dnia 21 sierpnia 2017 r., tj. po objęciu w dniu 24 lipca 2017 r. stanowiska 
Prezesa Zarządu Spółki, a kolejne w dniu 31 marca 2018 r.  

[...]26. 

Zatrudniony do dnia 31 stycznia 2017 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Pan 
Mariusz Gregorczyk, stosownie do obowiązku wynikające z art. 10 ust. 4 ustawy 
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, złożył oświadczenie 
majątkowe w dniu 31 stycznia 2017 r. oraz w dniu 30 marca 2017 r. według stanu na 
dzień 31 grudnia 2016 r. 

(akta kontroli str. 265-273) 

1.1.4  DCHR-S nie był przedsiębiorcą dominującym w stosunku do innych 
podmiotów gospodarczych.  

(akta kontroli str. 261-264) 

1.1.5  Regulamin RN Spółki został przyjęty przez RN uchwałą nr 18/V/2015 z dnia 
17 stycznia 2015 r. a następnie uchwałą nr 17/VI/2017 z dnia 2 września 2017 r. 

Zgodnie z § 2 Regulaminu RN członków tego organu powoływało Walne 
Zgromadzenie.  

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. RN Spółki pracowała 
w siedmioosobowym składzie. 

W okresie od 26 kwietnia 2017 r. do 6 czerwca 2017 r., w związku ze złożoną przez 
jednego członka rezygnacją (którą Spółka otrzymała w dniu 26 kwietnia 2017 roku), 
RN DCHR-S pracowała w składzie ograniczonym do sześciu osób,  

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 1393. 

26 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
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W okresie od 6 czerwca 2017 r. do 11 lipca 2017 r., tj. do końca V wspólnej kadencji 
oraz w okresie od 11 lipca 2017 r., tj. od dnia rozpoczęcia VI wspólnej kadencji do 
dnia kontroli NIK (21 listopada 2018 r.), RN pracowała w siedmioosobowym 
składzie.  

 

W badanym okresie miało miejsce odwołanie jednego członka RN przed upływem 
kadencji, które nie było spowodowane rezygnacją.  

(akta kontroli str. 274-315) 

W stosunku do członków RN VI kadencji (obecnej) - zgłoszonych przez Skarb 
Państwa: 1) Arkadiusz Świątek, 2) Agnieszka Stryjewska, 3)  Ewa Pawelec, 
4) Damian Stawikowski, Spółka dysponowała otrzymanymi od reprezentującego 
Skarb Państwa na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2017 r. kopiami 
oświadczeń o niepozostawaniu w stosunku pracy ze Spółką, nieposiadaniu akcji 
w spółce zależnej od Spółki i niepozostawaniu z nią w stosunku pracy, nie 
wykonywaniu zajęć pozostających w sprzeczności z obowiązkami członka organu 
nadzorczego albo mogącymi wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność 
czy rodzić konflikt interesów, o nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika, 
braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim itd., nie wchodzeniu w skład 
organu partii politycznej i nie świadczeniu pracy na rzecz partii politycznej, 
o spełnieniu innych przepisów niż wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 5 
uzmp27, w tym: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, braku 
zastosowania ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji wynikających z przepisów 
odrębnych.  

Ponadto w stosunku do członka RN Macieja Gardasa Spółka dysponowała 
otrzymaną od reprezentującego Skarb Państwa na Walnym Zgromadzeniu w dniu 
11 lipca 2017 r. kopią oświadczenia: o wyrażeniu zgody na udział w pracach RN 
i zobowiązaniu się do kształtowania wynagrodzeń w Spółce, o braku okoliczności 
wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 5 uzmp, o posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i nie pozbawieniu 
prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej oraz informacji o karalności oraz 
oświadczenia kandydata o prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach 
karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe, jak i sankcjach 
administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku 
z zakresem odpowiedzialności kandydata. 

W odniesieniu do wszystkich ww. członków RN Spółka posiadała dodatkowo, 
w oryginale, złożone w 2017 r. bądź (aktualizacja) w 2018 r. oświadczenia składane 
Spółce m.in. dotyczące egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 

(akta kontroli str. 316-356) 

1.2  Wprowadzenie zasad wynagradzania członków organu 
zarządzającego i członków organu nadzorczego 

1.2.1 Działając na podstawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami28 (dalej „ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń”), podczas NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r. (Rep. A 4050/2016 r.) 
podjęto uchwałę nr 1 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków 
Zarządu Spółki oraz uchwałę nr 2 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń 
członków RN Spółki.  
                                                      
27 Wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych. 

28 Wówczas Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, ze zm., aktualnie Dz. U. z 2017 r. poz. 2190. 
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W uchwale NWZ Spółki nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 r. ustalono, że wynagrodzenie 
całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej 
wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części 
zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki 
(Wynagrodzenie Zmienne). 

Miesięczne Wynagrodzenia Stałe ukształtowano następująco: 
- dla Prezesa Zarządu – od dwóch do czterech - krotności przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (dalej „GUS”), 
- dla członka Zarządu – od dwóch do czterech krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

W uchwale tej upoważniono RN do określenia kwotowo miesięcznego 
Wynagrodzenia Stałego, dla poszczególnych członków Zarządu. 

(akta kontroli str. 579-585) 

Spółka spełniała, określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, warunki do ustalenia wynagrodzenia na ww. poziomie, bowiem 
w 2016 r. zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników, osiągnęła roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
przekraczający równowartość w złotych 2 milionów euro a suma aktywów jej 
bilansu, sporządzonego na koniec 2016 r. stanowiła równowartość w złotych ponad 
2 miliony euro. 

(akta kontroli str. 1000-1001, 1004-1005, 1118, 1026) 

Wynagrodzenie Zmienne członków Zarządu uzależniono od poziomu realizacji 
Celów Zarządczych, a jego wysokość nie mogła przekroczyć 50% Wynagrodzenia 
Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie 
wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. 

(akta kontroli str. 581) 

Zgodnie z uchwałą Nr 2 NWZ Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. miesięczne 
wynagrodzenie członków RN Spółki ustalono w wysokości 0,75 – krotności 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez 
prezesa GUS. 

(akta kontroli str. 583-584) 

Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 18 stycznia 2017 r. poinformował, że 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4 403,78 zł. 

(akta kontroli str.422) 

1.2.2 W celu zapewnienia jednolitego stosowania ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń, Ministerstwo zwróciło się do Spółki29 o zweryfikowanie zgodności 
zawartych przez Spółkę umów o świadczenie usług zarządczych z przywołaną 
wyżej ustawą oraz o stosowanie określonych przez Prezesa Rady Ministrów „Zasad 
nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” z dnia 
28 września 2017 r.  

                                                      
29 Pismo z dnia 10 listopada 2017 r. znak: NW.op.073.3.2017. 
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W piśmie z dnia 4 stycznia 2018 r. Ministerstwo poinformowało Spółkę o wejściu 
w życie Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 201830, zgodnie z którą (art. 28) w roku 2018 
podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. 

(akta kontroli str. 420) 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń oraz uchwały nr 1 NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r., RN 
Spółki podjęła w dniu 25 lutego 2017 r. Uchwałę nr 83/V/2017 w sprawie 
kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki [...]31. Odpowiednia uchwała 
w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z 
Panią Magdaleną Czajkowską umowy o świadczenie usług zarządzania została 
podjęta w dniu 25 lipca 2017 r.32. Zmiany do tej umowy zostały wprowadzone 
uchwałą RN Nr 23/VI/2017 w dniu 29 listopada 2017 r., uchwałą RN Nr 31/VI/2018 z 
dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 61/VI/2018 z dnia 2 października 2018 r. 

Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu ustalono w kwocie 17 615,00 zł brutto 
miesięcznie - nie przekroczyło czterokrotności ustalonej podstawy wymiaru. 
Wynagrodzenie zmienne uzależniono od realizacji Celów Zarządczych i ustalono do 
wysokości 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego 
dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.  

(akta kontroli str. 371-384, 399-404) 

Wypłacone członkom Zarządu wynagrodzenie miesięczne w 2017 r. i w 2018 r. nie 
przekroczyło limitów określonych w uregulowaniach Spółki. Wynagrodzenie 
członków RN w tym samym okresie również nie przekroczyło ustalonej wysokości. 
Zarówno w 2017 r. jak i w 2018 r. podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 
pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń stanowiło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2016 r. 

Nieobecności członków RN na posiedzeniach co do zasady były usprawiedliwiane. 
W badanym okresie nie wystąpiły przypadki uzasadniające odstąpienie o wypłaty 
wynagrodzenia poszczególnym członkom RN. 

(akta kontroli str. 426-428, 436,) 

Cele zarządcze oraz wskaźniki określające ich wykonanie zostały ustalone na rok 
2017 – uchwałą RN nr 86/V/2017 z 25 marca 2017 r. a na rok 2018 – uchwałą RN 
Nr 26/VI/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

(akta kontroli str. 392-393, 413-416) 

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
oraz § 3 ust. 2 i 3 uchwały nr 1 NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, RN Spółki podjęła uchwałę 
Nr 86/V/2017 z dnia 25 marca 2017 r. oraz uchwałę Nr 26/VI/2018 r. z dnia 26 
marca 2018 r. w sprawie ustalenia dla Prezesa Zarządu, odpowiednio na rok 2017 
i rok 2018, wskaźników określających, wykonanie celów zarządczych, wartości 
referencyjnych oraz trybu i sposobu ich wykonania. Prezes Zarządu przedstawiła 
                                                      
30 Dz. U. z 2017 r. poz. 2371. 

31 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 

32 Nr 14/VI/2017. 
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RN (przewodniczącemu RN drogą mailową) w dniu 9 maja 2018 r., 
tj. w wyznaczonym terminie, ustalonym na 14 dni od daty posiedzenia ZWZ, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017, które miało miejsce 
w dniu 27 kwietnia 2018 r. Zgodnie z tym sprawozdaniem plan przychodów netto ze 
sprzedaży został zrealizowany na poziomie 101,4%, plan zysku ze sprzedaży – na 
poziomie 161,56%, plan inwestycji – na poziomie 8,4%. Niski poziom realizacji 
zadań inwestycyjnych wynikał ze stopnia zaawansowania prac (brak zgód ze strony 
organów spółki, innych niż zarząd na realizację określonych czynności prawnych 
i konieczność wszczęcia ponownie procedur wyboru dostawców). RN nie dokonała 
do dnia kontroli NIK (28 listopada 2018 r.) oceny wykonania celów zarządczych i nie 
ustaliła wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, ponieważ zgodnie 
z uchwałą RN Nr 61/VI/2018 r. z dnia 2 października 2018 r., podjęcie uchwały w tej 
sprawie ma nastąpić w ciągu 10 miesięcy od otrzymania sprawozdania 
Zarządzającego z wykonania Celów Zarządczych. W związku z powyższym, 
w latach 2017-2018, nie wypłacano Zarządowi Spółki części zmiennej 
wynagrodzenia. Takie rozwiązanie przyjęto w związku z utrudnioną oceną realizacji 
celów zarządczych przez obecnego Prezesa Zarządu na podstawie uchwały 
przygotowanej w tym zakresie w trakcie pełnienia funkcji przez poprzedniego 
Prezesa Zarządu. 

(akta kontroli str. 392-406)  

1.3  Monitorowanie działalności Spółki przez przedstawicieli Skarbu 
Państwa w organie nadzorczym 

1.3.1 Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu, RN Spółki VI kadencji podjęła 
i przekazała do Ministerstwa uchwały w sprawie przygotowania informacji 
o istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki dla akcjonariusza – 
Skarbu Państwa – w formie informacji za okres styczeń-październik 2017 r.33, oraz 
sprawozdań kwartalnych RN Spółki – wg stanu na koniec IV kwartału 2017 r. oraz 
I,II i III kwartał 2018 r.34. 

W informacji za okres styczeń-październik 2017 r. zawarto dane dotyczące 
wysokości przychodów i kosztów, wyniku finansowego, należności Spółki oraz 
odnośnie wykonania nowego budynku biurowego na potrzeby DCHR-S (nie ujęto 
oceny korzystania przez Zarząd Spółki z usług zewnętrznych). W kolejnych 
informacjach (za IV kwartał 2017 r. oraz I, II i III kwartał 2018 r.) uwzględniono 
wymaganą ocenę korzystania przez Zarząd Spółki z usług zewnętrznych podmiotów 
doradczych, analizę odchyleń i przyczyn odchyleń planów rzeczowo-finansowych, 
analizę istotnych postępowań, których stroną jest Spółka oraz informację na temat 
działalności RN Spółki. W kwartalnych informacjach zawarto również wzmiankę 
o nie realizowaniu przez Spółkę planów naprawczych i restrukturyzacyjnych. 

Ponadto w odpowiedzi na pismo Ministerstwa z dnia 28 listopada 2017 r. Spółka 
w piśmie z dnia 1 grudnia 2017 r. przedłożyła informację o zawartych od 
15 listopada 2015 r. umowach obejmujących usługi doradcze. 

                                                      
33 Uchwała nr 24/VI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. 

34  Według stanu 31 grudnia 2017 r. – za IV kwartał 2017 r. (uchwała nr 47/VI/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 r.), 

- według stanu na 31 marca 2018 r. – za I kwartał 2018 r. (uchwała nr 52/VI/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.), 

- według stanu na 30 czerwca 2018 r. – za II kwartał 2018 r. (uchwała nr 58/VI/2018 z dnia 28 lipca 2018 r.), 

- według stanu na 30 września 2018 r. – za III kwartał 2018 r.(uchwała nr 63/VI/2018 z dnia 30 października 2018 r.). 
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W związku z prośbą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 października 
2018 r. Spółka przekazała do Ministerstwa, za pismem z dnia 9 listopada 2018 r., 
zestawienie wydatków na cele marketingowe, komunikacyjne, wizerunkowe 
i sponsoringowe. 

(akta kontroli str. 437-462, 470-478, 491-495, 498-508) 

1.3.2  RN Spółki w ramach posiedzeń w IV kwartale 2017 r., I kwartale 2018 r., 
III kwartale 2018 r. przyjęła informację Zarządu na temat istotnych zdarzeń w Spółce 
i uchwał podjętych przez Zarząd pomiędzy posiedzeniami RN oraz na temat 
bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, a także dokonała analizy i oceny 
obejmującej III kwartał 2017 r., IV kwartał 2017 r., II kwartał 2018 r. w zakresie: 
- wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz odchyleń od tego planu i ich 
przyczyn,  
- korzystania przez Zarząd Spółki z usług zewnętrznych podmiotów doradczych 
w kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego oraz efektywności ponoszonych 
kosztów, 
- istotnych postępowań sądowych, których strona jest spółka,  
- zidentyfikowania zagrożeń w działalności Spółki. 

W II kwartale 2018 r. RN odbyła dwa posiedzenia, na których dokonała analizy 
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania Zarządu Spółki 
z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 
Zarządu Spółki, jako organu Spółki w 2017 r. i podjęła uchwały w sprawie ich oceny. 
Ponadto przyjęła sprawozdanie RN z jej działalności w roku 2017 r.  

RN w tym okresie podjęła również uchwałę35 w sprawie przeprowadzenia w Spółce 
kontroli w zakresie nagradzania i premiowania pracowników Spółki w 2017 r. 
W wyniku tej kontroli RN zaleciła Zarządowi36: 
- rezygnację z automatyzmu w przyznawaniu dodatkowych świadczeń spełniających 
funkcje motywacyjną, 
- rezygnację z podziału na „premie uznaniowe” i „indywidualne nagrody pieniężne”, 
skoro oba te świadczenia są w istocie nagrodami, 
- wyraźne włączenie nagród z zysku do Regulaminu, 
- ujednolicenie i wydłużenie okresów, za który przyznawane sią dodatkowe 
świadczenia o charakterze motywacyjnym z miesięcznych na kwartalne, 
- wprowadzenie obowiązku każdorazowego uzasadnienia przyznania ww. 
świadczeń danemu pracownikowi w konkretnej wysokości. 
Oceny działań w tym zakresie RN dokonała na posiedzeniu w III kwartale 2018 r. 

Prezes Zarządu, realizując wskazania RN, z dniem 1 września 2018 r., wprowadziła 
w życie „Regulamin wynagradzania Pracowników Dolnośląskiego Centrum Hurtu 
Rolno-Spożywczego we Wrocławiu”37 oraz „Regulamin wypłaty nagrody z zysku 
pracownikom Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we 
Wrocławiu”38. 

Ponadto w marcu 2018 r. Zarząd przygotował dla RN informację dotyczącą 
wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki w roku 2017, obejmującego 
grunty, obiekty biurowe, magazynowe i handlowe oraz pozostałe obiekty, 
infrastrukturę towarzyszącą, maszyny, urządzenia, przyrządy, narzędzia i aparaty 
specjalistyczne oraz środki transportu. Poza gruntami oraz częścią infrastruktury 

                                                      
35 Nr 42/VI/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 r. 

36 Uchwała RN Nr 44/VI/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 r. 

37 Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

38 Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 
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znajdującej się w majątku obcym Spółka nie posiadała innych składników majątku 
trwałego, który nie jest wykorzystywany w bieżącej działalności Spółki. 

(akta kontroli str. 437-495, 596-604) 

ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r.39 a następnie w dniu 11 lipca 2017 r.40 (po 
zarządzonej przerwie w obradach) podjęło uchwały w sprawach: 1) zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; 2) zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 3) podziału zysku netto za rok 
obrotowy 2016; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2016 r.; 5) udzielenia członkom RN absolutorium 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Analogiczny zakres prac został 
zrealizowany w odniesieniu do roku obrotowego 2017 r. w ramach posiedzenia ZWZ 
z dnia 27 kwietnia 2018 r.41. [...]42. Wynikało to z oceny przez RN podjętej 
działalności handlowej oraz było skutkiem wniosku RN do Walnego Zgromadzenia 
Spółki o nieudzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 
okres od 1 stycznia 2017 r. do 6 lipca 2017 r.  

(akta kontroli str. 523-552, 559-578) 

Nie stwierdzono przypadków niezrealizowania w badanym okresie przez Zarząd 
uchwał RN i Walnego Zgromadzenia Spółki wydawanych w tym czasie w związku ze 
sprawowanym nadzorem. 

(akta kontroli str. 497) 

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

1. Prezes Zarządu nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 i ust. 6 pkt 
4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej i nie złożyła 
Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia o swoim stanie majątkowym przed 
objęciem funkcji Prezesa Zarządu. Stosowne oświadczenie zostało złożone w dniu 
21 sierpnia 2017 r., tj. 28 dni po objęciu funkcji Prezesa Zarządu Spółki.  

Prezes Zarządu wyjaśniła m.in., że termin powołania Jej do składu Zarządu do 
pełnienia funkcji Prezesa uniemożliwiał technicznie złożenie oświadczenia 
majątkowego przed objęciem stanowiska (uchwała o powołaniu podjęta została 
w dniu 22 lipca 2017 r. – w sobotę, natomiast objęcie stanowiska nastąpiło z dniem 
24 lipca 2017 r.  w poniedziałek). Dodatkowo wskazała, iż rzetelne wypełnienie 
treści oświadczenia majątkowego, które ma formę sprawozdania, wymaga 
uzyskania szczegółowych, aktualnych informacji, co w przypadku banków nie 
zawsze możliwe jest w tym samym dniu. Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględnia 
tych wyjaśnień. Z przywołanego wyżej przepisu ustawy o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej jednoznacznie wynika, iż złożenie oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym, przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, jest 
obligatoryjne.  

(akta kontroli str. 265-273, 1480-1481) 

2. W wyniku przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2018 r. oględzin działek nr 5/3 
oraz 4/4 AM-16 przy ul. Rakietowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 1,079 ha 
oraz działek nr 1/17, 1/18 i 1/19 AM2 o łącznej powierzchni 1,8725 ha stwierdzono, 
                                                      
39 Rep. A 2222/2017. 

40 Rep. A 2325/2017. 

41 Rep. A 1417/2018. 

42 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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że w obrębie działki nr 1/18 (przy ul. Kwiatkowskiego) na poboczu drogi dojazdowej 
do posesji umieszczone zostały przez użytkowników drogi bez zgody DCHR-S, jako 
wolnostojące - tablica reklamowa, lustro drogowe, tablica z napisem „zakaz 
parkowania”, znak drogowy „zakaz ruchu”, a pod znakiem tablica z napisem „uwaga 
niepełnosprawni” oraz tablica z napisem „teren prywatny”. Nadto na drzewie 
umieszczono tablicę z napisem „ zakaz parkowania - teren prywatny”. Na terenie 
działki, obok drogi, zgromadzona była w usypanej pryzmie kostka brukowa. Wzdłuż 
drogi, na poboczu, rozmieszczone były także drewniane przeszkody w formie 
kobyłki i płotków. Ponadto w obrębie działki, za znakiem „zakaz ruchu” znajdowały 
się zaparkowane samochody. Zasady korzystania z terenu działki należącej do 
Spółki, obejmującego drogę i pobocze, były dowolnie kształtowane przez 
mieszkańców posesji sąsiadujących z tą działką. 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że Spółka w zakresie sytuacji mającej miejsce w obrębie 
działki nr 1/18 AM-2 przy ul. Kwiatkowskiego podejmowała działania zapobiegawcze 
w postaci licznych wizyt i interwencji pracowników działu inwestycyjno-technicznego 
(ich efektem jest np. ww. usypana pryzma z kostki brukowe, która pozostała po 
rozbiórce parkingu ułożonego przez właścicieli sąsiedniej działki na obszarze działki 
DCHR-S). Rozważane były również działania zabezpieczające, w postaci 
ogrodzenia lub monitoringu, jednak rachunek ekonomiczny nie uzasadnił ich 
wykonania. Kluczową w tym zakresie jest kwestia prawnego uregulowania dojazdu 
do działek nr 25/3, 25/2, 25/1, 26/1, 26/4, 26/5, 27/2 AM-1 obręb Zabrodzie, 
sąsiadujących z działką nr 1/18 AM-2 (dr) należącą do DCHR-S i stanowiącą dla 
tych posesji jedyną drogę dojazdową. Obecnie trwają w Spółce analizy 
uszczegóławiające w tej sprawie celem wypracowania najbardziej korzystnego, 
a zarazem bezpiecznego rozwiązania dla Spółki. Do rozwiązania tej sytuacji 
równolegle zmierza Gmina Kąty Wrocławskie, która zwróciła się do Spółki z prośbą 
o ustanowienie na działce 1/18 AM-2 służebności przejazdu na rzecz właścicieli 
sąsiednich nieruchomości. Po wypracowaniu ostatecznego stanowiska Spółka 
podejmie właściwe kroki prawne, organizacyjne i formalne, tj. np. zastosowanie 
właściwego oznakowania działki 1/18, skierowanie stosownych pism (z żądaniami 
czy propozycjami) do właścicieli nieruchomości graniczących z działką DCHR-S, 
celem zabezpieczenia interesów Spółki i uregulowania tej kwestii.  

(akta kontroli str. 596-613, 1481) 

W Spółce zostały wdrożone standardy obsady kadrowej, które uwzględniały wymogi 
wskazane w art. 18 i 22 uzmp. Statut Spółki określał, iż członkowie organu 
zarządzającego są powoływani i odwoływani przez organ nadzorczy po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz wskazywał wymogi, jakie 
musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego. W Statucie Spółki został 
również określony wymóg wskazania przez Skarb Państwa kandydata na członka 
RN z uwzględnieniem art. 19 ust. 1-5 uzmp. Do przeprowadzonego postępowania 
kwalifikacyjnego, w wyniku którego powołano obecnego Prezesa Zarządu Spółki 
zastosowanie miały zasady i w tryb określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych. Prezes Zarządu 
co do zasady przestrzegała wymogów wynikających z przepisów o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej a jedyne uchybienie w tym zakresie stanowił 
jeden przypadek nieterminowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.  RN 
Spółki działała w wyłonionym przez ZWZ Spółki składzie. Zasady wynagradzania 
członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego zostały 
dostosowane do wymagań ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 
kierujących niektórymi spółkami.  

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

2.1 Realizacja przez Spółkę celów lub zadań nałożonych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2.1.1 Uchwałą Nr 3/3/Vwk/2016 r. z dnia 29 lutego 2016 r. Zarząd Spółki przyjął 
„Plan strategiczny Spółki na lata 2016-2020” (dalej „Plan strategiczny”). Dokument 
został pozytywnie zaopiniowany przez RN43. Nadrzędnym celem strategicznym 
DCHR-S jest budowa wartości Spółki dla akcjonariuszy poprzez optymalne 
wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych, finansowych i materialnych. Do 
celów długookresowych zaliczono: 1) rozwój rynku i współpraca z podmiotami, 
2) wzrost dywersyfikacji branżowej podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowym, 
3) inwestycje rozwojowe, 4) koncentracja lokalnych rynków hurtowych wokół DCHR-
S. W harmonogramie zadań inwestycyjnych przewidziano: 

- na 2017 r. - budowę dwóch hal magazynowych (kontynuacja – w 2016 r. 
planowano wydatkować 110,0 tys. zł) o łącznej powierzchni ok. 5 000 m2 wraz 
z infrastrukturą na kwotę 2 670,7 tys. zł (całkowita szacunkowa wartość – 8 280,5 
tys. zł) oraz termomodernizację dachu hali nr ½ na kwotę 1 500,0 tys. zł, 

- na 2018 r. – budowę dwóch hal magazynowych (kontynuacja) za kwotę 4 000,0 
tys. zł oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego w hali nr ½ za kwotę 400,0 tys. 
zł, 

- na 2019 r.– zakończenie budowy dwóch hal magazynowych za kwotę 1 500,0 tys. 
zł, 

- na 2020 r. - rozbudowę budynku biurowego nr 9 za kwotę 2 000,0 tys. zł.  

Źródło finansowania planu inwestycyjnego – środki własne. 

Plan strategiczny nie był zmieniany w latach 2017-2018 (do dnia kontroli NIK – 
14 listopada 2018 r.) i nie zawierał celów i zadań do realizacji, określonych przez 
Ministra – Minister takich celów nie wskazał. 

Zarząd Spółki wywiązywał się terminowo (do końca pierwszego kwartału 
upływającego po zakończeniu roku obrotowego) z obowiązku sporządzania 
rocznego sprawozdania z realizacji Planu strategicznego. Jakkolwiek zarząd 
proponował w przedkładanych sprawozdaniach (z dnia 29 marca 2017 r. i z dnia 
5 marca 2018 r.), ze względu na faktyczne odchylenia od realizacji planu 
rzeczowego, przystąpienie do prac nad aktualizacją tego Planu, to RN podjęła 
uchwałę44 wskazując, że zasadne jest realizowanie aktualnego Planu do końca 
2018 r. oraz opracowanie w 2018 r. (do końca listopada) nowego Planu 
strategicznego obejmującego lata 2019-2021, który winien być poprzedzony 
przedstawieniem RN (do końca października) założeń strategii, uwzględniających 
m.in. aktualną oraz prognozowaną sytuację gospodarczą, sytuację na rynku 
nieruchomości komercyjnych oraz posiadane i możliwe do uzyskania zasoby Spółki. 
Zarząd Spółki zwrócił się do RN o zmianę tego terminu na 28 lutego 2019 r. 
i otrzymał na to zgodę RN45. 

(akta kontroli str. 684-755) 

                                                      
43 Uchwala Nr 47/V/2016 RN z dnia 19 marca 2016 r. 

44 Nr 48/VI/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 r. 

45 Uchwała nr 62/VI/2018 RN z dnia 30 października 2018 r. 
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2.1.2  Z informacji przekazanej przez Zarząd Spółki wynikało, że Minister nie 
kierował wobec Spółki oczekiwań i celów odnoszących się prowadzonej 
działalności. Wobec powyższego nie były przyjmowane żadne wskaźniki czy 
mierniki ich realizacji. RN i Walne Zgromadzenie nie podejmowały w latach 2017-
2018 uchwał w zakresie celów działalności Spółki nakładanych przez Ministra. 
Spółka nie otrzymała od Ministra żadnej korespondencji w zakresie ewentualnego 
utworzenia grupy kapitałowej w oparciu o przedsiębiorstwa przetwórstwa 
spożywczego i obrotu towarowego i inne rozwiązania (holding). Nie przeprowadzała 
również żadnych analiz w tym zakresie. Informacje o takiej koncepcji Zarząd Spółki 
posiadł jedynie z internetowych portali informacyjnych.  

Jedynymi celami wyznaczonymi w Spółce w latach 2017-2018 były: 
- cele do osiągnięcia w danym roku, określane przez Zarząd w rocznych planach 
rzeczowo-finansowych, opiniowanych przez RN, 
- cele zarządcze ustalane przez RN na podstawie ustawy o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń i uchwały nr 1 NWZ z dnia 30 grudnia 2016 r., i których ocena 
wykonania w roku obrotowym stanowić miała podstawę ustalenia kwoty 
Wynagrodzenia Zmiennego, przysługującego Prezesowi Zarządu za dany rok 
obrotowy (uchwały RN nr 86/V/2017 z dnia 25 marca 2017 r. i nr 26/VI/2018 z dnia 
26 marca 2018 r.). 

(akta kontroli str. 392-393, 413-416, 756-829, 956-957) 

2.2 Wprowadzenie i przestrzeganie w Spółce wymagań, 
określonych w art. 17 ust. 1-4 i 6 uzmp 

Spółka została poinformowana przez Ministra46 o wejściu w życiu z dniem 1 stycznia 
2017 r. uzmp i przekazaniu Ministrowi uprawnień do wykonywania praw z akcji 
Spółki. Jednocześnie Minister wskazał na wymogi wynikające z art. 17 ust. 1-4 i 6, 
art. 18 ust.1, art. 19 ust. 1-5, art. 22 tej ustawy. W związku z powyższym zwrócił się 
z prośbą m.in. o: 

• przygotowanie stosownych zmian statutu/umowy Spółki, mających na celu 
dostosowanie do przepisów uzmp, 

• podjęcie odpowiedniej uchwały w przedmiotowej sprawie, 

• przedstawienie projektów zmian w statucie/umowie Spółki po uprzednim 
zaopiniowaniu ich przez organ nadzoru, najpóźniej na miesiąc przed 
przewidywanym terminem Walnego Zgromadzenia. 

(akta kontroli str. 958-966) 

Spółka za pismem z dnia 20 maja 2017 r. przekazała do Ministerstwa dokumenty 
dotyczące przygotowywanych zmian Statutu Spółki jednocześnie informując, że 
dokonanie zmian w Statucie, przewidziane jest na ZWZ, zaplanowanym na dzień 
23 czerwca 2017 r. 

(akta kontroli str. 967) 

W dniu 11 lipca 2017 r., uchwałą ZWZ nr 2747 dokonano zmian w Statucie Spółki, 
wprowadzając wymagania określone w art. 17 uzmp. RN Spółki przyjęła w dniu 
13 lipca 2017 r. jednolity tekst zmieniony Statutu Spółki, uwzględniając treść uchwał 
podjętych w dniu 11 lipca 2017 r. przez ZWZ DCHR-S. 

                                                      
46 Pismo z dnia 16 marca 2017 r. znak: GZ.op.073.1.2017. 

47 Rep. A 2325/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. 
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W § 49 pkt 3 Statutu Spółki, spełniając wymóg art. 17 ust. 1 uzmp określono, że 
uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozporządzenie składnikami aktywów 
trwałych, w tym z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika 
majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom, umów użyczenia 
i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania 
innym podmiotom a także nabycie składników aktywów trwałych, objęcie lub nabycie 
akcji lub udziałów w innej spółce oraz nabycie akcji lub udziałów w innej spółce 
o wartości przekraczającej 500 tys. zł. 

W § 31 pkt 2 ppkt 5-7, w myśl art. 17 ust 2 uzmp określono, że zgody organu 
nadzorczego, wymaga zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji 
społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 

W § 31 pkt 2 ppkt 11, 12 wypełniając warunek określony w art. 17 ust. 3 uzmp 
wskazano, że zgody organu nadzorczego wymaga zawarcie przez spółkę umowy 
darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 tys. 
złotych oraz zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 
przekraczającej 50 tys. złotych. 

Zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości48, zgodnie z art. 17 ust. 4 uzmp, zostały 
określone w § 52 Statutu Spółki.  

Zgodnie z art. 17 ust. 6 uzmp, w § 25 pkt 2 Statutu Spółki jej Zarząd został 
zobowiązany do sporządzania dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania 
o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi 
marketingowe, usługi w zakresie PR public relations oraz doradztwa związanego 
z zarzadzaniem i przedkładanie go RN do zaopiniowania. Zarząd Spółki, 
przygotowywał kwartalne informacje (pierwsza – za III kwartał 2017 r.) dotyczące 
korzystania z usług zewnętrznych podmiotów doradczych, w szczególności 
z zakresu public relations i komunikacji społecznej, usług prawnych, 
marketingowych oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem, w kontekście 
ich uzasadnienia ekonomicznego oraz efektywności ponoszonych kosztów. Uchwałą 
nr 13/5/VI/2018 Zarząd w dniu 9 marca 2018 r. przyjął, sporządzone dla Walnego 
Zgromadzenia Spółki sprawozdanie Zarządu o poniesionych w 2017 r. wydatkach 
reprezentacyjnych, a także na usługi prawne, usługi marketingowe usługi w zakresie 
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz 
doradztwa związanego z zarządzaniem. RN pozytywnie zaopiniowała to 
sprawozdanie49. Sprawozdanie to przedstawiono w toku ZWZ Spółki w dniu 
27 kwietnia 2018 r.50. 

(akta kontroli str. 84-105, 527-552) 

W 2017 r. poniesiono wydatki; 
- na cele reprezentacyjne w kwocie 9,4 tys. zł netto, 
- na usługi prawne w kwocie 88,4 tys. zł netto, 
- na usługi marketingowe w kwocie 41,3 tys. zł netto, 
- na zakup materiałów reklamowych w kwocie 16,4 tys. zł netto, 
- na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w kwocie 2,5 tys. zł netto. 
W 2017 Spółka nie ponosiła wydatków na usługi w zakresie PR.  

                                                      
48 Dz. U. z 2018 r. poz. 395, ze zm. 

49 Uchwała RN  nr 29/VI/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

50 Rep. A 1417/2018. 
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W 2018 r. (za pierwsze trzy kwartały) na usługi prawne wydatkowano 57,5 tys. zł 
a na usługi marketingowe 64,1 tys. zł. Innych wydatków z tytułu świadczonych usług 
przez zewnętrzne podmioty doradcze nie ponoszono. 

W badanym okresie wystąpiły trzy przypadki nabycia składników aktywów trwałych 
o wartości przekraczającej 500,0 tys. zł, których nabycie wymagało zgody Walnego 
Zgromadzenia w formie uchwały (§ 49 ust. 3 pkt 3 Statutu) i dotyczyło realizacji 
zadań inwestycyjnych: 

1) „Termomodernizacja dachu hali nr ½” za łączną kwotę nie wyższą niż 1 372,9 tys. 
zł. Uchwała ZWZ nr 19 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zadanie zrealizowano za kwotę 
1 372,8 tys. zł, 

2) „Budowa parkingu – placu postojowego nr 33” za kwotę nie wyższą niż 771,3 tys. 
zł. Uchwała ZWZ nr 20 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zadanie zrealizowano za kwotę 
771,3 tys. zł, 

3) „Budowa nowej siedziby Spółki” za kwotę nie wyższa niż 1 898,1 tys. zł. Uchwała 
ZWZ nr 21 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

(akta kontroli str. 969-987) 

W okresie od 13 lipca 2017 r. (data przyjęcia Statutu prze RN Spółki) do dnia 
kontroli NIK (20 listopada 2018 r.) Spółka: 
- nie zbywała i nie wydzierżawiała przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej 
części oraz nie ustanawiała na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
- nie rozporządzała, w tym nie oddawała składników aktywów trwałych do 
korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, której wartość rynkowa 
przedmiotu czynności prawnej przekraczałaby 3.000.000 zł, 
- nie obejmowała, nie nabywała i nie zbywała akcji i udziałów w innej spółce, 
- nie zawarła umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie PR 
oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, za które to usługi łączna 
wysokość przewidzianego wynagrodzenia przekraczałaby 350.000  zł netto, 
w stosunku rocznym, a także nie zmieniała takich umów w zakresie podwyższenia 
wynagrodzenia powyżej kwoty 350.000 zł netto, w stosunku rocznym, 
- nie zawarła umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 
doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość 
wynagrodzenia nie była przewidziana, 
- nie zawarła umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 
przekraczającej 20.000 zł, 
- nie dokonała zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości 
przekraczającej 50.000 zł. 
W 2017 r. i 2018 r. w Spółce nie zbywano składników aktywów trwałych. 

(akta kontroli str. 985-987) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Cele długookresowe działalności Spółki zostały określone w Planie strategicznym, 
opracowanym na lata 2016-2020. Zarząd Spółki terminowo wywiązywał się 
z obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji tego Planu. 
W rocznych planach rzeczowo-finansowych na rok 2017 i na rok 2018, 
opiniowanych przez RN, definiowano natomiast cele do osiągnięcia przez Spółkę 
w danym roku. Odchylenia w realizacji Planu strategicznego podlegały analizie 
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Zarządu oraz RN, w konsekwencji czego podjęto decyzję o przygotowaniu nowego 
Planu strategicznego na lata 2019-2021.  

Wprowadzone w Spółce, zgodnie z art. 17 ust. 1-4 i 6 ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym, wymagania dotyczące uzyskania zgody 
Walnego Zgromadzenia lub RN Spółki, na wykonanie określonych czynności 
związanych z zarządzaniem mieniem Spółki były przestrzegane.  

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 

3.1 Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe działalności Spółki  

3.1.1 W okresie objętym kontrolą w DCHR-S obowiązywał Plan strategiczny, 
w którym określono między innymi planowane przychody i koszty w latach 2016-
202051. 

Zgodnie z Planem strategicznym głównym przedmiotem działalności DCHR-S był 
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (klasyfikacja 
działalności według PKD: 6820Z) – działalność prowadzona była pod nazwą 
marketingową: „Wrocławski Rynek Hurtowy”. Głównym źródłem przychodów Spółki 
był wynajem i dzierżawa powierzchni własnych (magazynowych, handlowych, 
biurowych oraz gruntów). Spółka uzyskiwała również przychody z wynajmu 
powierzchni pod tablice reklamowe i miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych 
oraz z opłat za wjazd na teren Wrocławskiego Rynku Hurtowego.  

Zarząd Spółki przyjął plany rzeczowo-finansowe na 2017 r.52 oraz 2018 r.53, które 
określały między innymi planowane wartości przychodów, kosztów działalności 
i zysku Spółki. 

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2017 został przedłożony Ministrowi. 

Plan ten zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży w wysokości co najmniej 
108% wartości z roku 2016 (w tym rozszerzenie działalności o działalność handlową 
i uzyskanie z niej planowanego zysku w kwocie 200 tys. zł) oraz kosztów 
operacyjnych w wysokości nie wyższej niż 109% kosztów poniesionych w 2016 r.54 

Plan na rok 2018 zakładał uzyskanie przychodów ze sprzedaży w wysokości co 
najmniej 102,8% wartości z roku 2017 (nie planowano uzyskania przychodów 
z działalności handlowej) oraz kosztów operacyjnych w wysokości 97,88% kosztów 
poniesionych w 2017 r.55 

(akta kontroli str. 684-753, 756-829) 

Spółka za 2017 r. osiągnęła przychody oraz zyski z działalności w wartościach 
przewyższających założenia przyjęte w planie rzeczowo-finansowym na ten rok56.  

                                                      
51 Planowane przychody z działalności operacyjnej (zmiana do roku poprzedniego):  

1) przychody ze sprzedaży w oparciu o zakładany średnioroczny wzrost cen towarów i usług: 2016 r.: -0,9%, 2017 r.: 
+1,0%, 2018 r.: +1,5%,  

2) przychody ze sprzedaży w związku z zaistniałymi operacjami gospodarczymi: 2016 r.: -146 tys. zł, 2017 r.: +108 
tys. zł, 2018 r.: 0.  

52 Uchwała nr 10/7/Vwk/2017 Zarządu DCHR-S S.A. z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
53 Uchwała nr 5/4/VI/2018 Zarządu DCHR-S S.A. z dnia 28 lutego 2018 r. 
54 Planowane przychody na 2017 r.: z najmu i usług z nim związanych: 13 842 tys. zł, przychody ze sprzedaży towarów 
i materiałów: 1 200 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne: 88 tys. zł, przychody finansowe: 148 tys. zł. Planowane koszty na 
2017 r.: działalności operacyjnej: 13 593 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne: 37 tys. zł, koszty finansowe: 41 tys. zł.      
55 Planowane przychody na 2018 r.: ze sprzedaży i zrównane z nim: 14 877 tys. zł, pozostałe przychody operacyjne: 1 455 tys. 
zł, przychody finansowe: 174 tys. zł. Planowane koszty na 2018 r.: działalności operacyjnej: 12 643 tys. zł, pozostałe koszty 
operacyjne: 27 tys. zł, koszty finansowe: 6 tys. zł.      
56 Wyższe przychody ze sprzedaży o wartość 216,7 tys. zł, na co wpłynęły wyższe przychody z wynajmu oraz ze sprzedaży 
detalicznej przy niższych od zakładanych przychodów z działalności handlowej. Wyższe od planowanych przychody 
operacyjne o kwotę 1 616,6 tys. zł w związku z przeszacowaniem nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż 
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Przychody z działalności podstawowej w 2017 r. wyniosły 15 258,7 tys. zł i stanowiły 
88,7% przychodów ogółem, tj. 17 205,0 tys. zł (w tym: przychody ze sprzedaży 
usług – 84,1% oraz przychody z działalności handlowej: 4,6%) i były wyższe od 
przychodów osiągniętych w roku 2016 o 9,9% (tj. o 1 377,7 tys. zł). Pozostałe 
przychody operacyjne wyniosły 1 704,7 tys. zł i stanowiły 9,9% a przychody 
finansowe w kwocie 241,6 tys. zł stanowiły 1,4% przychodów ogółem Spółki. Udział 
przychodów z działalności podstawowej w przychodach ogółem w roku 
poprzedzającym (2016) był na porównywalnym poziomie i wynosił 89,1%. 

Przychody ogółem z działalności DCHR-S za 2017 r. (w kwocie 17 205,0 tys. zł) były 
wyższe od przychodów uzyskanych w 2016 r. (w kwocie 15 583,6 tys. zł) o 10,4%. 

Z tytułu sprzedaży usług oraz działalności handlowej Spółka wypracowała zysk w 
kwocie 2 341,1 tys. zł (który był wyższy od zysku z działalności podstawowej 
osiągniętego za 2016 r. – w kwocie 1 377,8 tys. zł – o 69,9% oraz wyższy o 13,0% 
od zysku za 2015 r. – który wyniósł 2 072,1)57. Po uwzględnieniu przychodów 
i kosztów finansowych oraz operacyjnych zysk Spółki za 2017 r. uległ zwiększeniu 
i wynosił 3 539,0 tys. zł i był wyższy od zysku DCHR-S za rok poprzedni (o wartości 
3 023,1 tys. zł) o 17,1% (w Spółce nie wystąpiły zdarzenia o charakterze 
nadzwyczajnym).  

W zakresie przychodów ze sprzedaży usług (za rok 2017 w kwocie 14 471,4 tys. zł) 
największą wartość Spółka osiągnęła z tytułu czynszów najmu oraz opłat 
eksploatacyjnych z tym związanych w kwocie 12 852,6 tys. zł (88,8%), 9,8% 
(1 420,6 tys. zł) tych przychodów stanowiły przychody z paragonów58, 1,4% 
(198,2 tys. zł) to pozostałe przychody (w tym warsztaty florystyczne, usługi 
reklamowe, sprzedaż surowców wtórnych i in.). 

Spółka nie posiadała udziałów bądź akcji w innym podmiocie. 

(akta kontroli str. 262, 443, 774-775, 782, 788-790, 867-872, 1004-1005, 1023, 
1064-1089, 1101-1124, 1392-1393) 

3.1.2 W 2017 r. struktura kosztów działalności Spółki przedstawiała się 
następująco: koszty ogółem w 2017 r. wyniosły 13 666,1 tys. zł, w tym 12 917,6 tys. 
zł, tj.94,5% stanowiły koszty działalności operacyjnej (w tym wartość sprzedanych 
towarów i materiałów wynosiła 6% kosztów działalności operacyjnej59), 38,8 tys. zł, 
tj. 0,3% stanowiły koszty finansowe, 709,7 tys. zł, tj. 5,2% to pozostałe koszty 
operacyjne,. Wśród koszów działalności operacyjnej Spółka ujęła zapłaconą 
w grudniu 2017 r. karę w wysokości 13,5 tys. zł, nałożoną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, w związku z niedostosowaniem się do ograniczeń w poborze 
energii elektrycznej, jakie zostały wprowadzone na terytorium kraju w sierpniu 
2015 r.     

W poprzednich latach pozostałe koszty operacyjne w kosztach działalności ogółem 
stanowiły niski odsetek (4% kosztów w roku 2015 oraz 0,3% kosztów w roku 2016), 
natomiast koszty finansowe Spółki osiągnęły wartości poniżej 1% kosztów ogółem. 
Koszty działalności operacyjnej (w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów) 

                                                                                                                                       
oraz wyższe o kwotę 93,6 tys. zł przychody finansowe, głównie w związku z zakładaniem dodatkowych krótkoterminowych 
lokat.  

57 Udział działalności handlowej (sprzedaż towarów) w sprzedaży ogółem był nieznaczny (4,6%) i z niską marżą na sprzedaży 
towarów - wynoszącą 2%.  

58 Przychody z tytułu opłat za wjazdy, na teren DCHR-S, opłaty za chłodnie kwiatową, opłaty handlowe. 

59 Amortyzacja : 3442,0 tys. zł (26,6%), Zużycie materiałów i energii: 1 542,3 tys. zł (11,9%), Usługi obce: 2 142,8 tys. zł 
(16,6%), Podatki i opłaty: 2 341,9 tys. zł (18,1%), Wynagrodzenia: 2 040,2 tys. zł (15,8%), Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia: 412,4 tys. zł (3,2%), Pozostałe koszty rodzajowe:  224,1 tys. zł (1,7%), Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów: 771,9 tys. zł (6,0%). 
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wyniosły odpowiednio 95,5% kosztów ogółem w 2015 r. oraz 99,5% kosztów ogółem 
w 2016 r.  

W 2017 r. koszty działalności operacyjnej były o 5% niższe od wysokości kosztów 
zakładanych w planie rzeczowo-finansowym60.     

Spółka nie otrzymywała od Ministerstwa zaleceń, co do sposobu kształtowania 
kosztów działalności. 

(akta kontroli str. 443-444, 867-872, 1004-1005, 1064-1089, 1118, 1119-1124, 
1204-1205) 

3.1.3 Za rok 2017 Spółka wypracowała zysk brutto w kwocie 3 539,0 tys. zł (17% 
wyższy niż zysk za 2016 r., tj. 3 023,1 tys. zł), który po uwzględnieniu podatku 
dochodowego w kwocie 812,0 tys. zł wyniósł netto 2 727,0 tys. zł (12% wyższy od 
zysku netto za 2016 r., tj. 2 435,2 tys. zł). Obciążenie wyniku finansowego brutto 
kwotą podatku stanowiło 23%.  

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę podzielony został w następujący sposób: 
1 371,4 tys. zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (1,3 zł ta 
każdą akcję), 99,8 tys. zł przeznaczono na nagrody dla pracowników, 24,0 tys. zł 
przeznaczono na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, natomiast kwotę 
1 231,8 tys. zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki61.   

W zakresie działalności podstawowej za 2017 r. Spółka zrealizowała przychody ze 
sprzedaży usług w wysokości wyższej o 4,5% od założeń planu rzeczowo-
finansowego na 2017 r. (przychody ze sprzedaży usług - główny przedmiot 
działalności - wyniosły: 14 471,4 tys. zł przy zakładanych: 13 842,0 tys. zł). Ponadto 
plan rzeczowo-finansowy na 2017 r. zakładał uzyskanie przez DCHR-S przychodów 
z działalności handlowej (sprzedaż towarów i materiałów) w wysokości 1 200,0 tys. 
zł, co zostało zrealizowane w 65,6% z uwagi na fakt, iż Spółka zaprzestała 
działalności po uwzględnieniu zastrzeżeń i wątpliwości RN, co do sposobu 
kształtowania transakcji w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 444-445, 867-872, 1004-1005, 1045-1053, 1064-1089, 1118, 
1119-1124, 1184-1187, 1372, 1388-1391) 

3.1.4 Wartość aktywów i pasywów DCHR-S w 2017 r. wzrosła o 1,1% (o 1 385,4 
tys. zł) w porównaniu do 2016 r., tj. ze 123 722,7 tys. zł do kwoty 125 108,1 tys. zł 
w 2017 r. 

Wartość aktywów trwałych za 2017 r. wyniosła 111 802,4 tys. zł (co stanowiło 89,4% 
aktywów ogółem), wartość aktywów obrotowych wyniosła 13 305,7 tys. zł (tj. 10,6% 
aktywów ogółem). Główną pozycję aktywów trwałych stanowiły rzeczowe aktywa 
trwałe, których wartość w 2017 r. uległa zmniejszeniu o 3,6% w porównaniu do roku 
2016 (z 84 692,9 tys. zł w 2016 r. do 81 639,3 tys. zł w 2017 r., głównie z tytułu 
umorzenia) oraz inwestycje długoterminowe, których wartość wzrosła w porównaniu 

                                                      
60 W 2017 r. Spółka poniosła niższe koszty między innymi z tytułu: zużycia materiałów i energii o 68 tys. zł (niższe wydatki na 
materiały remontowe), niższe wynagrodzenia (o kwotę 340,9 tys. zł) i w związku z tym niższe koszty ubezpieczeń społecznych 
i innych świadczeń o kwotę 56 tys. zł (z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy z dwoma pracownikami, przebywaniem czterech 
pracowników na zwolnieniu chorobowym – zasiłek płatny z ZUS oraz niedokonaniem planowanego zatrudnienia dwóch osób), 
poniesionych niższych pozostałych kosztów rodzajowych o 70,0 tys. zł (niższe wydatki na delegacje służbowe - zawieszenie 
działu handlowego i na reprezentację)oraz niższej wartości sprzedanych towarów i materiałów o kwotę 228,1 tys. zł w związku 
z zawieszeniem działalność handlowej. DCHR-S poniosło wyższe koszty w związku z większymi wydatkami na usługi 
remontowe (o 82 tys. zł) oraz wyższe od planowanych koszty zakwalifikowane jako pozostałe koszty operacyjne (o 672,7 tys. 
zł), gł. z tytułu wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi, kary nałożonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
w kwocie 13,5 tys. zł, wzrost kosztów zastępstw procesowych oraz utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności, 
dotyczących zakończonej działalności handlowej (w kwocie 627,6 tys. zł).         

61 Uchwała Zarządu DCHR-S z dnia 9 marca 2018 r. nr 12/5/VI/2018 oraz uchwała Rady Nadzorczej DCHR-S z dnia 7 kwietnia 
2018 r. nr 45/VI/2018 r. 
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do 2016 r. o 5,6% (z 28 516,5 tys. zł w 2016 r. do 30 121,1 tys. zł w 2017 r., korekta 
aktualizująca wartość nieruchomości o kwotę 1.604,6 tys. zł).  

Aktywa obrotowe za 2017 r. wzrosły o 27,3% (tj. o 2 855,8 tys. zł) w porównaniu do 
roku poprzedniego a na ich stan miał głównie wpływ wzrost inwestycji 
krótkoterminowych (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych oraz 
lokaty bankowe) o 2 922,7 tys. zł przy spadku zapasów – zaliczki na dostawy 
i usługi – o 7,5 tys. zł, spadku wartości należności krótkoterminowych o 8,9  tys. zł 
oraz wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 50,5 tys. zł). 
Z bilansu wynika, że stan należności krótkoterminowych Spółki w 2017 r. 
w porównaniu do roku 2016 r. był na porównywalnym poziomie (stan należności na 
koniec 2017 r. wynosił 460,5 tys. zł natomiast na koniec 2016 r. wynosił 469,5 tys. zł 
- spadek o 1,9%). Wskazać należy, że stan należności krótkoterminowych widoczny 
w bilansie za 2017 r. (460,6 tys. zł) został skorygowany o rezerwy utworzone na 
należności wątpliwe w kwocie 630,1 tys. zł (w tym na należności z tytułu 
zakończonej działalności handlowej w kwocie 627,6 tys. zł), zatem rzeczywista 
wartość należności ogółem była wyższa i wyniosła 1 090,7 tys. zł. 

Stan należności Spółki (z tytułu dostaw i usług) na dzień 20 listopada 2018 r. 
wynosił 1 392,4 tys. zł, w tym należności bieżące stanowiły kwotę 252,3 tys. zł, 
należności przeterminowane do 30 dni wynosiły 361,9 tys. zł, natomiast należności 
przeterminowane ponad 30 dni to wartość 778,1 tys. zł (80,7% - 627,6 tys. zł - 
należności przeterminowanych ponad 30 dni stanowiły należności z tytułu transakcji 
handlowych z kontrahentami, z którymi Spółka zaprzestała współpracy). Wartość 
pozostałych należności przeterminowanych ponad 30 dni (bez tych wynikających 
z ww. transakcji handlowych) wynosiła 150,5 tys. zł, z czego w toku kontroli do dnia 
12 grudnia 2018 r. kontrahenci uregulowali kwotę 114,7 tys. zł. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie działań windykacyjnych Spółki.  

Na wartość pasywów w 2017 r. składał się kapitał własny 1 352,1 tys. zł (93,6% 
pasywów ogółem) oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wartości 
7 997,6 tys. zł (6,4% aktywów ogółem).   

Kapitał podstawowy (akcyjny), stanowiący 90,1% kapitału własnego ogółem, wynosił 
105 492,7 tys. zł i nie uległ zmianie w porównaniu do roku 2016 r., podobnie jak 
wartość kapitału rezerwowego w kwocie 2 840,1 tys. zł (2,4% kapitału własnego), 
która nie uległa zmianie. Kapitał zapasowy w 2017 r. wzrósł o 1 060,3 tys. zł 
(o 21,2%, w wyniku podziału zysku z roku 2016 r. przeznaczonego w ww. kwocie na 
zwiększenie kapitału zapasowego), ponadto Spółka odnotowała wzrost zysku netto 
o 12% w porównaniu do roku poprzedniego (zysk netto wyniósł 2 727,0 tys. zł i był 
o 291,8 tys. zł wyższy od zysku netto z roku 2016).  

Spółka finansowała swoją działalność z wypracowanego zysku, nie posiadała 
zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek. 

Zobowiązania i rezerwy za 2017 r. wyniosły 7 997,6 tys. zł i wzrosły w stosunku do 
roku poprzedniego o kwotę 33,3 tys. zł (tj. o 0,4%). Główną pozycję tej części 
bilansu stanowiły rezerwy na zobowiązania w kwocie 5 158,3 tys. zł (64,5%), które 
wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 320,1 tys. zł (tj. o 6,6%) i dotyczyły 
odroczonego podatku dochodowego z przeszacowania wartości nieruchomości 
gruntowej,, świadczeń pracowniczych, niewykorzystanych urlopów i nagród 
jubileuszowych. Ponadto nastąpił spadek zobowiązań krótko- i długoterminowych 
oraz rozliczeń międzyokresowych. Zobowiązania (krótkoterminowe 
i długoterminowe) na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowiły 1,8% wartości pasywów 
ogółem i wynosiły 2 246,1 tys. zł oraz były niższe od wartości zobowiązań na koniec 
2016 r. o 245,5 tys. zł (tj. o 9,9%). Na koniec roku 2017 odnotowano spadek 
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wartości zobowiązań krótkoterminowych o 16,1% (z kwoty 1 324,8 tys. zł do kwoty 
1 111,0 tys. zł) oraz spadek wartości zobowiązań długoterminowych (głównie 
otrzymane kaucje) o 2,7% (z kwoty 1 166,8 tys. zł do kwoty 1 135,2 tys. zł). 

(akta kontroli str. 999-1036, 1060-1063, 1125-1128, 1264-1269, 1493-1508) 

3.1.5 Sprawozdanie finansowe DCHR-S za 2017 r. zostało sporządzone zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości. Badania sprawozdania 
finansowego za 2017 r. dokonał podmiot określony w art. 46 ustawy z dnia 11 maja 
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
(dalej: „ustawa o biegłych rewidentach”)62. 

Przy wyborze firmy audytorskiej Spółka przestrzegała zasad określonych 
w Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską 
badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, 
wydanych przez Prezesa Rady Ministrów. Wyboru firmy audytorskiej dokonała RN 
DCHR-S63 w terminie określonym w ww. Wytycznych, po przeprowadzeniu 
procedury wyboru firmy audytorskiej do badania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2017 i 201864. Z wybraną firmą audytorską zawarto umowę zgodną w swej 
treści ze wskazaniami zawartymi w Wytycznych65.   

(akta kontroli str. 989-1041, 1206-1234) 

3.1.6 Za rok 2017 Spółka osiągnęła następujące wskaźniki rentowności66: 

- wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS67) wyniósł 17,87% i był o 0,33 punktu 
procentowego wyższy od wskaźnika za rok poprzedni (17,54%), 

- wskaźnik rentowności aktywów (ROA68) wyniósł 2,18%, był o 0,21 punktu 
procentowego wyższy od tego wskaźnika za 2016 r. (1,97%), co wskazywało na 
efektywniejsze zarządzanie majątkiem Spółki, 

- wskaźnik rentowności kapitału (ROE69) wyniósł 2,34% i był o 0,23 puntu 
procentowego wyższy od wskaźnika za poprzedni rok  (2,11%). 

Wzrost wskaźników rentowności wskazywał na poprawiającą się sytuację finansową 
Spółki. 

Spółka osiągnęła wysokie wartości wskaźników płynności w 2017 r. (wyższe niż 
w roku 2016). Wskaźnik bieżącej płynności wynosił 11,65 (przy 7,65 w roku 2016) 
a wskaźnik szybkiej płynności wynosił 11,59 (przy 7,55 w 2016 r.). Wysokie wartości 
wskaźników płynności należy intepretować jako nadpłynność70. 

                                                      
62 Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zm. 
63 Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/VI/2017 z dnia 30 września 2017 r. 
64 Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/VI/2017 z dnia 2 września 2017 r. określająca procedury wyboru firny audytorskiej wraz 
z treścią ogłoszenia – zaproszenia firm audytorskich do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz sporządzenia sprawozdań z ich badań, zgodnymi w swej treści 
z Wytycznymi Prezesa Rady Ministrów.   
65 Umowa nr 14/RF/2017 z dnia 17 października 2017 r. 
66 Na podstawie Analizy finansowej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. za lata 2015-2017 sporządzonej 
przez Biuro Biegłych Rewidentów. 
67 Return of Sale, obliczany jako iloraz zysku netto i wartości przychodu ze sprzedaży, dla wskaźnika nie ma wyznaczonej 
minimalnej wartości. 
68 Return on Assets, obliczany jako iloraz zysku netto i aktywów ogółem, dla wskaźnika nie ma wyznaczonej minimalnej 
wartości, mierzy efektywność zarządzania zasobami. 
69 Return on Equity, obliczany jako iloraz zysku netto i kapitału własnego, dla wskaźnika nie ma wyznaczonej minimalnej 
wartości, im wyższa jego wartość, tym korzystniejsza sytuacja przedsiębiorstwa. 
70 Znaczna przewaga środków obrotowych nad zobowiązaniami, por. https://www.moneyman.pl/blog/plynnosc-i-nadplynnosc-
finansowa-czym-sa/. 
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Wskaźnik wydajności na zatrudnionego71 w 2017 r. wynosił 635,8 tys. zł i był wyższy 
od wartości wskaźnika za rok poprzedni o 9,9% (wskaźnik za 2016 r. wynosił 
578,4 tys. zł). 

Wskaźnik zadłużenia aktywów, tj. wskaźnik ogólnego zadłużenia72 był niski i za 
2017 r. był taki sam jak za rok 2016, tj. wynosił 5,92%. Niska wartość tego 
wskaźnika oznaczała brak ryzyka utraty zdolności do regulowania zobowiązań.    

  (akta kontroli str. 1134-1183) 

Spółka terminowo przekazywała do Ministerstwa informacje o sytuacji ekonomiczno-
finansowej oraz  o prowadzonej działalności. 

(akta kontroli str. 849-900, 1235-1263) 

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

1. Niekorzystne ukształtowanie transakcji handlowych, w wyniku którego DCHR-S 
dokonało zakupu i zapłaty za towary handlowe, jednocześnie nie zabezpieczając 
w żaden sposób płatności swoich należności za sprzedaż tychże towarów. 
W wyniku niegospodarnego działania Spółka nie otrzymała należnych jej środków 
pieniężnych za sprzedane towary w kwocie łącznej 627,6 tys. zł.   

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 zakładał rozpoczęcie działalności handlowej, 
z planowanym przychodem 1.200,0 tys. zł i zyskiem na tej działalności w wartości 
200,0 tys. zł (tj. z zakładaną 20% marżą na towarach), natomiast rzeczywista marża 
na działalności handlowej wyniosła 2% (czyli była 10-krotnie niższa od zakładanej). 
Z założeń tego planu (załącznik nr 1 Plan działalności handlowej 2017 roku) 
wynikało, iż Spółka zamierzała handlować takim asortymentem jak: pellet, drewno 
kominkowe, sól drogowa, materiał nasienny, nawozy, kukurydza. W dalszej 
perspektywie plan ten zakładał rozszerzenie działalności handlowej o sprzedaż 
maszyn rolniczych. 

RN zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy na 2017 r., wskazując w zakresie 
działalności handlowej na konieczność dokonania rozeznania rynku i dokonania 
głębokiej analizy opłacalności73.  

Spółka rozpoczęła realizację działalności handlowej w kwietniu 2017 r. a zaprzestała 
działalności w tym zakresie z końcem czerwca 2017 r. z uwagi na wątpliwości RN co 
do charakteru i rzetelności przebiegu transakcji. Spółka odnotowała na sprzedaży 
towarów zysk w wysokości 15,4 tys. zł (wartość netto sprzedaży minus wartość 
netto zakupionych towarów). W rzeczywistości zysk nie został osiągnięty z uwagi na 
fakt, że Spółka nie otrzymała w pełnej kwocie zapłaty należności za sprzedane 
towary handlowe a jednocześnie rozliczyła wszystkie zobowiązania wynikające 
z zakupu towarów tym zakresie. 

DCHR-S zawarło umowy na sprzedaż zakupionych towarów z następującymi 
pięcioma podmiotami: 

− Umowa z dnia 29 kwietnia 2017 r. na sprzedaż trocin (do 300 metrów 
przestrzennych miesięcznie) oraz umowa z dnia 29 kwietnia 2017 r. na 
sprzedaż zrzyn tartacznych (do 600 metrów przestrzennych miesięcznie), 
wartość sprzedaży brutto na rzecz podmiotu w związku z ww. umowami 

                                                      
71 Relacja przychodów z działalności do liczby zatrudnionych osób. 

72 Relacja kapitałów obcych do aktywów ogółem. 

73 Uchwała nr 99/V/2017 Rady Nadzorczej DCHR-S S.A. z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania „Planu rzeczowo-
finansowego na 2017 rok”. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wyniosła: 76,0 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 16 listopada 
2018 r. wskazywało 0,0 zł); 

− Umowa z dnia 7 czerwca 2017 r. na sprzedaż zrębki opałowej suchej (do 400 
ton miesięcznie), wartość sprzedaży brutto na rzecz podmiotu w związku z ww. 
umową wyniosła: 227,8 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 
16 listopada 2018 r. wskazywało 138,9 tys. zł); 

− Umowa z dnia 10 czerwca 2017 r. na sprzedaż soli kamiennej drogowej 
konfekcjonowanej, wartość sprzedaży brutto na rzecz podmiotu w związku 
z ww. umową wyniosła: 139,5 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 
16 listopada 2018 r. wskazywało 139,5 tys. zł); 

− Umowa z dnia 31 maja 2017 r. na sprzedaż soli kamiennej drogowej 
konfekcjonowanej, wartość sprzedaży brutto na rzecz podmiotu w związku 
z ww. umową wyniosła: 174,6 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 
16 listopada 2018 r. wskazywało 174,6 tys. zł); 

− Umowa z dnia 22 maja 2017 r. na sprzedaż soli kamiennej drogowej 
konfekcjonowanej, wartość sprzedaży brutto na rzecz podmiotu w związku 
z ww. umową wyniosła: 308,5 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 
16 listopada 2018 r. wskazywało 174,6 tys. zł); 

Spółka ponadto w zakresie działalności handlowej dokonała sprzedaży 250 szt. 
opakowań big bag na rzecz podmiotu, z którym nie miała zawartej umowy, wartość 
sprzedaży brutto wyniosła: 7,8 tys. zł (saldo konta rozrachunkowego na dzień 
6 grudnia 2018 r. wskazywało 0,0 tys. zł). 

Umowy z ww. podmiotami podpisywane były z ramienia DCHR-S [...]74, ich treść 
była lakoniczna, bez określonego terminu obowiązywania. Umowy te zakładały 
trzydziestodniowy termin płatności (udzielenie nabywcy tzw. „kredytu kupieckiego”) 
w sytuacji, gdy DCHR-S zobowiązało się do płatności za zakup towarów w 
terminach od 1 dnia do maksymalnie 15 dni od daty wystawienia faktury. Ponadto w 
przypadku sprzedaży na rzecz jednej ze Spółek odbiór zakupionego towaru miał 
następować jej własnym transportem z zakładu produkcyjnego mieszczącego się 
pod tym samym adresem, co adres jej siedziby. 

Spółka nie zawierała umów z dostawcami na zakup towarów handlowych, poza 
przypadkiem zakupu soli drogowej – umowa z dnia 19 maja 2017 r., zobowiązująca 
DCHR-S do zakupu określonej ilości towaru (9,0 tys. ton) we wskazanym okresie 
czasu, z siedmiodniowym terminem płatności. Jednocześnie w umowie nie została 
ustalona cena jednostkowa zakupu a płatności Spółka zobowiązana była 
dokonywać na podstawie otrzymanych faktur. Takie zapisy w umowie były 
niekorzystne dla Spółki, gdyż rodziły ryzyko zapłaty za zakupiony towar w kwotach 
bliżej nieokreślonych i niemożliwych do oszacowania na etapie zamówienia 
a jednocześnie Spółka nie mogła w żaden sposób odmówić zapłaty na podstawie 
wystawionych faktur.    

Spółka rozliczyła wszystkie zobowiązania wynikające z zakupionych towarów 
handlowych, natomiast nie otrzymała należnych jej zapłat za sprzedane towary (stan 
niezapłaconych należności wynosił na koniec 2017 r. 627,6 tys. zł.). Mimo że 
transakcje z założenia miały być dochodowe (przy sprzedaży towarów handlowych 
Spółka stosowała 2% marżę), w rzeczywistości DCHR-S nie odniosło korzyści z 
tytułu tych transakcji z uwagi na brak uregulowania należności przez kontrahentów. 
Ponadto dla realizacji transakcji handlowych funkcjonował w Spółce dział handlowy, 

                                                      
74 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
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którego koszty funkcjonowania (do 17 lipca 2017 r.) wyceniono na wartość 96,7 tys. 
zł, przy odnotowanym zysku na transakcjach handlowych w tym okresie w kwocie 
15,4 tys. zł. Dział handlowy został zlikwidowany z dniem 1 września 2017 r.75 

W 2017 r. RN mając wątpliwości co do gospodarczego uzasadnienia transakcji 
handlowych, zarekomendowała Zarządowi weryfikację zasadności prowadzonej 
działalności handlowej oraz ewentualne jej wstrzymanie do czasu przedstawienia 
RN stanowiska Zarządu w tej spawie76. W odpowiedzi Zarząd [...]77 podtrzymał 
stanowisko co do zasadności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności handlowej 
i wniósł o cofnięcie negatywnej rekomendacji RN. Nie podzielając stanowiska 
Zarządu w tym zakresie, RN podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Zarządu 
Spółki o podjęcie pilnych działań dotyczących działalności handlowej w 2017 r.78  

Spółka zaprzestała wykonywania działalności handlowej, wypowiadając w lipcu 
2017 r. zawarte umowy z kontrahentami. W celu wyegzekwowania 
nieuregulowanych należności DCHR-S złożyła do sądu stosowne pozwy o zapłatę.  

W zawiązku z wątpliwościami co do rzetelności transakcji handlowych Spółka 
złożyła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa [...]79 oraz zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwóch pracowników działu 
handlowego. 

 (akta kontroli str. 218-225, 230-261, 770-775, 788-790, 1271-1272, 1337-1387, 
1424-1479) 

2. Spółka nie podjęła wystarczających działań w celu zabezpieczenia minimalnych 
mocy dostaw prądu niezależnie od stopnia zasilania, co było działaniem 
niegospodarnym, bowiem skutkowało wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (dalej: Prezes URE) decyzji nakładającej karę za nie zastosowanie się 
do ograniczeń w poborze prądu i w konsekwencji do wydatkowania środków na 
uiszczenie kary pieniężnej w kwocie 13,5 tys. zł. 

W styczniu 2018 r. Spółka uiściła karę pieniężną w kwocie 13,5 tys. zł nałożoną 
decyzją Prezesa URE w związku z naruszeniem w dniach 10-12 sierpnia 2015 r. 
obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej zgodnie z art. 11 i 11d ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne80 (dalej: Prawo energetyczne). Na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej lub ciepła81 zostały określone Spółce dopuszczalne poziomy 
poboru mocy dla poszczególnych stopni zasilania w okresie od 1 września 2014 r. 
do 31 sierpnia 2015 r., które przy 20 stopniu zasilania przewidywały pobór mocy 
ograniczony do 0,0 MW82. Z treści korespondencji wynikało, że plan ograniczeń 

                                                      
75 Uchwała nr 5/4/VI/2017 Zarządu DCHR-S S.A. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wniosku do Rady Nadzorczej 
o zatwierdzenie „Regulaminu organizacyjnego oraz uchwała nr 15/VI/2017 Rady Nadzorczej DCHR-S S.A. z dnia 31 sierpnia 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego DCHR-S S.A., obowiązującego od dnia 1 września 2017 r.    
76 Protokół nr 31/V/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej DCHR-S S.A. 

77 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 
78 Uchwała nr 13/VI/2017 Rady Nadzorczej DCHR-S S.A. z dnia 22 lipca 2017 r. 

79 Wyłączono ze względu na prywatność osoby fizycznej. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 uodip. 
Wyłączenie dokonane przez NIK w interesie osoby fizycznej. 

80 Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zm.  

81 Dz. U. z 2003 r. Nr 133 poz. 924. 

82 Korespondencja w tym zakresie od Tauron Dystrybucja S.A. wpłynęła do Spółki w dniu 4 sierpnia 2014 r. 
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został określony w drodze porozumienia ze Spółką i Spółka nie zgłosiła zastrzeżeń 
do przedstawionego planu. W związku z wystąpieniem okoliczności stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w sierpniu 2015 r. 
wprowadzono 20 stopień zasilania na terytorium kraju, co skutkowało dla Spółki 
koniecznością ograniczenia poboru mocy elektrycznej do 0,0 MW. Z uwagi na 
charakter działalności, DCHR-S nie było w stanie ograniczyć poboru mocy 
elektrycznej do 0,0 MW. Spółka podjęła natomiast działania w celu ograniczenia 
poboru energii elektrycznej, dzięki którym przekroczenia poboru energii były 
nieznaczne83, a kara nałożona przez Prezesa URE relatywnie niewysoka84. 

Od 1 lipca 2003 r. Spółka zawarła umowę z podmiotem, który przejął nadzór 
eksploatacyjny między innymi nad urządzeniami elektrycznymi85. Umowa 
zobowiązywała zleceniobiorcę do kontroli i reagowania na parametry techniczne 
mediów w celu zapewnienia poprawnego działania i pracy obiektów i urządzeń 
w celu prowadzenia optymalnej gospodarki energetycznej oraz kosztów z nią 
związanych. Z dekretacji zamieszczonej na planie ograniczeń poboru mocy, jaki 
wpłynął w sierpniu 2014 r. do Spółki wynikało, że informację w tym zakresie 
otrzymał również ww. podmiot sprawujący nadzór eksploatacyjny, jednak nie zostały 
podjęte przez ten podmiot ani przez Spółkę żadne kroki w celu zmiany planu 
ograniczenia poboru mocy, które gwarantowałyby bezpieczne funkcjonowanie 
DCHR-S przy 20 stopniu zasilania. Zawarta ze zleceniobiorcą umowa nie określała 
zakresu jego odpowiedzialności z tego tytułu. 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że ze strony Spółki nie było dostatecznej reakcji po 
powzięciu informacji o przydzieleniu 0 MW mocy elektrycznej przy 20 stopniu 
zasilania (zgodnie z planem poboru mocy na okres wrzesień 2014 r.-sierpień 2015 r. 
jak i wrzesień 2015 r. – sierpień 2016 r.). Wskazała ponadto, że w związku 
z otrzymaną decyzją Prezesa URE nie złożono odwołania do sądu, gdyż biorąc pod 
uwagę bezsporny fakt przekroczenia poboru prądu oraz argumentację zawartą 
w decyzji jak również stosunkowo niewysoką kwotę kary (przy jednoczesnym ryzyku 
niekorzystnego dla Spółki wyroku sądu co do wysokość kary) Spółka nie znalazła 
prawnego jak i ekonomicznego uzasadnienia dla złożenia dowołania.   

Prezes Zarządu wyjaśniła ponadto, że planowane są działania w stosunku do 
podmiotu pełniącego nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami elektrycznymi w celu 
wyegzekwowania od niego kwoty 13,5 tys. zł jak również planowana jest zmiana 
zapisów umowy zawartej z tym podmiotem (uszczegółowienie zakresu obsługi) bądź 
wyłonienie nowego podmiotu świadczącego usługi w ww. zakresie. 

(akta kontroli str. 1273-1336, 1481-1483) 

Sytuacja ekonomiczno-finansową Spółki nie zagrażała jej funkcjonowaniu. Spółka 
osiągnęła przychody z działalności w wartościach wyższych nie przewidywał plan 
rzeczowo-finansowy na 2017 r. (poza przychodami z działalności handlowej, której 

                                                      
83 1) Wyłączono 80% agregatów klimatyzacyjnych – powierzchnie biurowe. 

2) Wyłączono w 50 %  oświetlenia wewnętrzne w halach handlowych w okresie sprzedaży. 

i ograniczono oświetlenie do awaryjnego w czasie sprzątania pomieszczeń. Sprzątanie pomieszczeń odbyło się ręcznie bez 
stosowania urządzeń zasilanych z sieci. 

3) Ograniczono oświetlenie zewnętrzne do absolutnego minimum niezbędnego do właściwego funkcjonowania monitoringu. 

4) Przeprowadzono kampanię informacyjną o konieczności ograniczenia poboru energii elektrycznej skierowaną do najemców 
Spółki (wewnątrzzakładowy radiowęzeł oraz informacje ustne przekazywane przez bileterów i ochronę obiektów).  

84 Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawa energetycznego, kara pieniężna nie mogła przekroczyć 15% przychodu osiągniętego 
w poprzednim roku podatkowym, natomiast wymierzona przez Prezesa URE stanowiła 0,08657% przychodu (obliczona od 
przychodu za 2016 r. w wysokości 15.583,6 tys. zł). 

85 Umowa nr 01/07/2003 z dnia 01 lipca 2003 r. zawarta z Zakładem Usług Projektowo-Wykonawczych z Wrocławia. 
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zaprzestano z uwagi na wątpliwości co do poprawności i rzetelności transakcji w tym 
zakresie). Analiza realizacji planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. również nie 
wykazała potencjalnych problemów w jego realizacji. Koszty działalności Spółki 
znajdowały uzasadnienie dla ich poniesienia. Zysk z działalności za 2017 r. osiągnął 
wyższą wartość od zakładanej w planie rzeczowo-finansowym na ten rok jak 
również był wyższy od zysku z roku poprzedniego. Spółka poniosła uzasadnione 
nakłady na środki trwałe a w zakresie egzekwowania należności nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W DCHR-S przestrzegano wytycznych Prezesa Rady Ministrów 
dotyczących wyboru i współpracy z firmą audytorską jak również sporządzania 
sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje o sytuacji ekonomiczno-
finansowej oraz o działalności były przekazywane do Ministerstwa terminowo.  

Niemniej jednak w Spółce doszło do niegospodarnego dysponowania posiadanym 
majątkiem. Niewłaściwy monitoring dostaw prądu skutkował poniesieniem w 2017 r. 
kary za pobór energii o mocy wyższej niż planowana. Ponadto doszło do 
niekorzystnego uregulowania relacji handlowych, w konsekwencji których Spółka 
w 2017 r. wydatkowała środki na zakup towarów handlowych, za które nie otrzymała 
płatności po ich sprzedaży. 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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

1. Wprowadzenie w Spółce mechanizmów zapewniających wywiązywanie się 
przez członków zarządu z obowiązku składania oświadczenia o stanie 
majątkowym przed objęciem stanowiska. 

2. Uregulowanie zasad korzystania z terenu, należącej do Spółki, działki nr 1/18, 
w szczególności w zakresie obejmującym drogę dojazdową do posesji 
i pobocze tej drogi. 

3. Kontynuowanie działań zmierzających do wyegzekwowania nieuregulowanych 
należności z tytułu działalności handlowej w kwocie łącznej 627,6 tys. zł. 

4. Zapewnienie realizacji stałego monitoringu dostaw prądu na poziomie 
zabezpieczającym funkcjonowanie Spółki w ramach prowadzonej działalności 
statutowej.  

5. Rozważenie możliwości wystąpienia do podmiotu pełniącego nadzór 
eksploatacyjny nad urządzeniami elektrycznymi w celu wyegzekwowania 
równowartości kary poniesionej w związku z niedostosowaniem się Spółki do 
ograniczeń w poborze prądu. 

6. Jednoznaczne określenie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie 
obejmującym prowadzenie, optymalnej dla Spółki, gospodarki energetycznej. 

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 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 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 należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Wrocław, dnia        grudnia 2018 r.  

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler p.o. Dyrektor 

Radosław Kujawiński Artur Urban 

Doradca ekonomiczny 
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