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I. Dane identyfikacyjne 
Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 102, 
65-120 Zielona Góra (dalej: Spółka lub ZRRT). 

 

Zarząd w składzie: Tomasz Czajkowski – Prezes oraz Mirosław Zelisko – 
Wiceprezes, od 30 czerwca 2017 r. 

Poprzednio, w okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki pełnili: 

• od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Zarząd w składzie: Jacek Urbański – 
Prezes oraz Tomasz Czajkowski – Wiceprezes, 

• od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.: Zarząd jednoosobowy: Jacek 
Urbański – Prezes. 

 

1. Standardy obsady kadrowej. 

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

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki. 

 

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

 

Art. 2 ust. 3  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

 

Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/102/2018 z 28 września 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W Spółce wdrożono i stosowano standardy obsady kadrowej wymagane ustawą      
o zasadach zarządzania mieniem państwowym3. Członkowie organu 
zarządzającego, spełniający ustawowe wymogi do zajmowania takich stanowisk, 
zostali wyłonieni w drodze postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego           
i udokumentowanego zgodnie z wymogami prawa, z wyjątkiem zbyt późnego 
wszczęcia tego postępowania w odniesieniu do zakończenia kadencji poprzedniego 
Zarządu.  

Poziom wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (dalej: RN) oraz członków 
obecnego organu zarządzającego mieścił się w ustawowym limicie oraz w granicach 
przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki.  
Dopuszczalny limit przekraczało natomiast wynagrodzenie byłego Prezesa Spółki -  
otrzymywał je w wysokości przewidzianej przez ustawodawcę dla członka organu 
zarządzającego spółką, która w co najmniej w jednych z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniła co najmniej dwie przesłanki spośród wskazanych w art. 4 ust. 2 
pkt 34  ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń5 - ZRRT nie spełniał żadnej6. 
Przewodniczący RN podejmował wprawdzie próby dostosowania wynagrodzenia 
byłego Prezesa do dopuszczalnego limitu, jednakże m.in. niestawiennictwo na 
posiedzeniach RN czterech członków (w tym dwóch przedstawicieli Skarbu 
Państwa) z siedmiodobowego składu skutkowało, iż były one nieskuteczne z uwagi 
na brak wymaganego kworum do podejmowania uchwał.  
Podkreślić jednakże należy, iż o powyższym Przewodniczący RN zawiadomił 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przedstawiciele Skarbu Państwa, których 
dotyczyło zawiadomienie Przewodniczącego RN nie zostali zgłoszeni jako 
kandydaci do następnego składu RN Spółki. Okoliczność ta, w powiązaniu               
z prawidłowym wywiązywaniem się z pozostałych zadań, w tym dotyczących oceny 
działalności Zarządu oraz obowiązków sprawozdawczych, uzasadnia pozytywną 
ocenę NIK działalności RN. 

W Spółce wprowadzono wymagania określone w art. 17 ust. 1-4 i 6 ustawy              
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tj. dotyczące rozporządzania 
aktywami, zawierania określonych umów, zasad zbywania składników aktywów 
trwałych oraz obowiązków sprawozdawczych z zakresu wydatków na cele 
wskazane reprezentacyjne i inne usługi wskazane w tej ustawie.  

Wymagane sprawozdania Zarząd Spółki przedkładał RN oraz Zgromadzeniu 
Wspólników.   

Wartość bilansowa Spółki wzrosła na koniec 2017 r. w porównaniu do 2016 r., 
poprawiły się również wszystkie przeanalizowane wskaźniki rentowności.  
Poziom zadłużenia ogólnego wzrósł nieznacznie, ale nadal pozostawało ono              
w bezpiecznych granicach. Wzrost zadłużenia wynikał ze spłaty kredytów 
długoterminowych zaciągniętych w połowie 2016 r. i na początku 2017 r.,                 
a pozytywnym aspektem jest fakt, iż wykorzystano je na zwiększenie aktywów 

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

3 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm.). 
4 To jest: 1) zatrudniała co najmniej 51 pracowników; 2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 mln euro; 3)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 mln euro. 

5 Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 
2017 r., poz. 2190). 

6 Wielkości te w latach 2015-2016 w ZRRT wynosiły odpowiednio: 1) 9 i 11 pracowników; 2) w każdym roku po 1,3 mln euro; 3) 
2,7 mln euro i 3,0 mln euro. 
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trwałych. Tym samym Spółka osiągnęła prawie pożądany poziom tzw. srebrnej 
reguły finansowej, zgodnie z którą aktywa trwałe winny być finansowane kapitałem 
stałym7. 
Konieczność spłaty kredytów, jak również niwelowanie skutków wcześniejszych 
zaniedbań spowodowały obniżenie płynności finansowej, niemniej jednak obecny 
Zarząd podjął skuteczne działania celem jej poprawy. Działania te, w ocenie NIK, 
wymagają kontynuacji aż do osiągnięcia optymalnego poziomu płynności 
finansowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Standardy obsady kadrowej 

1.1 Obsada organu zarządzającego i organu nadzorczego Spółki 

Udział Skarbu Państwa (dalej: SP) w kapitale zakładowym Spółki wynosi 65,5%.  

(dowód: akta kontroli str. 507) 

Z dniem 1 stycznia 2017 r.9 weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem państwowym10 (dalej: uzmp), zobowiązująca 
podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do SP do podjęcia 
działań mających na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub 
w statucie tej spółki, m.in.: 

• że członkowie organu zarządzającego powoływani są przez organ nadzorczy po 
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest 
sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego 
kandydata na członka organu zarządzającego (art. 18 ust. 1 uzmp); 

• wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, 
uwzględniając w szczególności warunki określone w art. 22 uzmp. 

Zrealizowanie tego obowiązku w przypadku ZRRT nastąpiło 30 czerwca 2017 r. 
poprzez zmianę Statutu Spółki, dokonaną Uchwałą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia (dalej: ZWZ) z 30 czerwca 2017 r.  

Zmiany Statutu dotyczyły ponadto wprowadzenia zapisu, że kandydaci na członków 
Rady Nadzorczej (dalej: RN) wskazywani przez SP muszą spełniać wymagania 
określone w art. 19 uzmp. 

 (dowód: akta kontroli str. 73, 92, 95, 136, 160, 162) 

ZRRT posiada 100% udziałów w APOL Sp. z o.o., w której również wprowadzono 
zasadę o której mowa w art. 18 ust. 1 uzmp oraz ustalono wymogi dla kandydatów 
na członka tego organu zgodne z art. 22 uzmp. 

(dowód: akta kontroli str. 280-289) 

Uchwałą ZWZ z 15 czerwca 2018 r. określono zasady przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego ZRRT, które były 

                                                      
7 Czyli kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe. 

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 Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (Dz. U. poz. 2260, ze zm.). 

10 Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, ze zm. 
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zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w 
niektórych spółkach handlowych11 (dalej: rozporządzenie w sprawie postępowania 
kwalifikacyjnego), za wyjątkiem wskazania miejsca publikacji ogłoszenia o 
postępowaniu kwalifikacyjnym – ograniczono je bowiem do strony internetowej 
Spółki, podczas gdy z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika obowiązek publikacji 
tego ogłoszenia również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (dalej: BIP) 
podmiotu wykonującego w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych SP 
(zatem w tym przypadku: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dalej: MRiRW). 

Przedstawiciel SP na ZWZ Spółki, odnośnie pominięcia w Statucie kwestii publikacji 
ogłoszeń o postępowaniu kwalifikacyjnym na stronie BIP MRiRW wskazał, iż 
przyjęcie do Statutu zapisów regulujących postępowanie kwalifikacyjne 
podyktowane było faktem, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. utraci moc rozporządzenie 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Zatem zasady te będą miały 
zastosowanie po 1 stycznia 2019 r., a w okresie od podjęcia przez WZ ww. Uchwały 
do dnia zakończenia obowiązywania tego rozporządzenia, zastosowanie ma akt 
wyższego rzędu, tj. rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. 

Przedstawiciel SP wskazał ponadto, iż MRiRW, pismem z 14 grudnia 2017 r.12, 
przypomniało Zarządom Spółek o konieczności bieżącego przekazywania ogłoszeń 
do publikacji. 

(dowód: akta kontroli str. 2, 136, 159-163, 466-472, 558-559) 

W latach 2017-2018 (do czasu rozpoczęcia kontroli NIK) zmiana w składzie organu 
zarządzającego Spółki dokonana była dwukrotnie: 

• Uchwałą RN z 25 stycznia 2017 r. do jednoosobowego dotychczas Zarządu13 na 
wspólną kadencję powołano z dniem 1 marca 2017 r. Wiceprezesa (Tomasza 
Czajkowskiego). Wybór ten został poprzedzony postępowaniem kwalifikacyjnym 
(przeprowadzonym w grudniu 2016 r.); 

• z dniem 30 czerwca 2017 r. RN powołała nowy Zarząd Spółki (Tomasz 
Czajkowski – Prezes, Mirosław Zelisko – Wiceprezes). Wybór ten również 
poprzedzono postępowaniami kwalifikacyjnymi. 

Kwestię absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu opisano w pkt. 1.3. 
wystąpienia. 

(akta kontroli str. 4-6, 165-169) 

Analiza postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w 2017 r. (na stanowisko 
Prezesa i Wiceprezesa) wykazała, że: 

• RN wszczęła je na ok. półtora miesiąca przed upływem kadencji 
dotychczasowego Zarządu, podczas gdy z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
postępowania kwalifikacyjnego wynika termin co najmniej trzymiesięczny 
(przyczyny powyższego opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości); 

• wszczynając postępowania określono informacje wymagane § 4 ww. 
rozporządzenia, z tym, że w odniesieniu do uzyskiwania przez kandydatów 
informacji o spółce wskazano, iż będą one udostępniane w okresie od 22 do 29 
maja 2017 r. na życzenie kandydatów dopuszczonych do rozmów 
kwalifikacyjnych, termin na składanie zgłoszeń ustalono do 30 maja 2017 r., a 

                                                      
11 Dz. U. poz. 55, ze zm. 

12 NW.nw.073.171.2017. 

13 Uchwała RN z 8 maja 2014 r. w sprawie powołania Jacka Urbańskiego na Prezesa Zarządu. 
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termin ich otwarcia i oceny pod względem formalnym: do 2 czerwca 2017 r. 
Termin rozmów kwalifikacyjnych określono na: 8 – 9 czerwca 2017 r. Odnośnie 
powyższego Przewodniczący RN wskazał, iż sformułowanie „dopuszczonym” 
zostało użyte w ogłoszeniu przez przeoczenie. Winno być: „ubiegającym się”; 

• ogłoszenie o postępowaniach, zawierające elementy wymagane § 5 ust. 3 ww. 
rozporządzenia, zamieszczono na stronie internetowej Spółki i BIP MRiRW, co 
było zgodne z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia; 

• termin przyjmowania zgłoszeń określono zgodnie z § 8 ust. 1 ww. 
rozporządzenia;  

• na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa wpłynęły po trzy zgłoszenia, z tym, że 
dwie osoby aplikowały na obydwa ww. stanowiska (jedna z tych osób nie 
została zakwalifikowana do postępowania z uwagi na braki formalne zgłoszenia 
– ocenę formalną zgłoszeń udokumentowano protokołem z 2 czerwca 2017 r.). 
Ostatecznie, w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa wzięło 
udział dwóch kandydatów, na stanowisko Wiceprezesa – jeden (drugi z 
dopuszczonych do postępowania kandydatów został wybrany na stanowisko 
Prezesa); 

• z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych sporządzono protokoły, w 
których odnotowano m.in. informacje określone w § 10 ust. 2 rozporządzenia w 
sprawie postępowania kwalifikacyjnego, tj. m.in. imiona i nazwiska osób 
przeprowadzających postępowanie; listę kandydatów biorących udział; opis 
przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał; treść przeprowadzonych 
rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.  

(dowód: akta kontroli str. 216-233, 368-394) 

Członkowie obecnego Zarządu Spółki (Prezes i Wiceprezes) złożyli (na etapie 
postępowania kwalifikacyjnego) oświadczenia o niepodleganiu określonym w 
przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska w spółkach 
prawa handlowego. 

Złożyli również oświadczenia majątkowe w terminach określonych w art. 10 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne14.  

Spółka nie dysponuje natomiast dokumentami potwierdzającymi złożenie 
oświadczenia majątkowego przez byłego Prezesa - według stanu na dzień 
opuszczenia stanowiska. Oświadczenie to, zgodnie z wytycznymi MRiRW15, 
składane jest Prezesowi Rady Ministrów. 

(dowód: akta kontroli str. 203-215, 224, 231) 

W okresie objętym kontrolą zmiana w składzie RN następowała dwukrotnie: 21 
sierpnia 2017 r. i 4 grudnia 2017 r. Liczba członków RN wynosiła odpowiednio: pięć i 
siedem osób, w tym odpowiednio: czterech i pięciu przedstawicieli Skarbu Państwa 
(dalej: SP) – każdy z nich został pozytywnie zaopiniowany przez Radę do spraw 
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osobach prawnych, o której 
mowa w art. 24 pkt 1 uzmp. 

Wszyscy członkowie RN, pełniący kadencję w okresie objętym kontrolą, uzyskali 
absolutorium z wykonania obowiązków.   

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

15 Pismo GZ.nw.073.33.2017 z 27 lutego 2017 r. Wytyczne te zostały powtórzone w piśmie nr NW.nw.073.276.2018 z 5 
listopada 2018 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 2, 35-46, 50-62, 136-164) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Postępowania kwalifikacyjne, prowadzone w 2017 r. na stanowiska organu 
zarządzającego Spółki (Prezesa i Wiceprezesa) wszczęto16 na ok. 1,5 miesiąca 
przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu, podczas gdy z § 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika termin co najmniej 
trzymiesięczny. 

Przewodniczący RN odnośnie opóźnienia we wszczęciu postępowania 
kwalifikacyjnego zeznał, iż wynika ono z nieudanych prób wcześniejszego zwołania 
posiedzenia RN. Na potwierdzenie powyższego przedłożył dokumenty świadczące o 
próbach zwołania posiedzeń w dniach: 13 stycznia, 29 marca i 20 kwietnia 2017 r. 
Obecność na tych posiedzeniach potwierdzały tylko trzy osoby (z 
siedmioosobowego składu RN). O niestawianiu się na posiedzenia pozostałych 
członków RN (w tym dwóch przedstawicieli SP), co w efekcie uniemożliwiało 
wykonywanie obowiązków tego organu, Przewodniczący RN zawiadomił MRiRW. 

(akta kontroli str. 216-233, 368-391) 

1.2 Wynagrodzenia członków organu zarządzającego i organu 
nadzorczego Spółki 

Stosownie do art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach 
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami17 (dalej: uokw), 
Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: WZ) uchwaliło zasady kształtowania 
wynagrodzeń członków zarządu Spółki i członków RN18.   

(dowód: akta kontroli str. 7, 10-15, 50, 59-61)  

Wskazano, iż wynagrodzenie całkowite członków zarządu stanowi: wynagrodzenie 
stałe (miesięczne podstawowe) i wynagrodzenie zmienne. 

Do określenia wysokości kwotowej wynagrodzenia stałego WZ upoważniło RN 
wskazując, w Uchwale z 30 grudnia 2016 r., przedział od jednokrotności do 
trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: podstawa 
wymiaru), który Uchwałą z 4 grudnia 2017 r. podwyższono do przedziału od 
dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru. 

ZRRT spełniał przesłanki określone w art. 4 ust. 2 pkt. 1-2 uokw do ustalenia ww. 
przedziałów. 

Wysokość kwotowa wynagrodzenia stałego ustalona przez RN dla Tomasza 
Czajkowskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Spółki oraz 
Tomasza Zelisko – Wiceprezesa Spółki mieściła się w granicach ustalonych przez 
WZ.  

 (dowód: akta kontroli str. 7, 10-13, 50, 60-61, 170-192, 197)  

Do wprowadzonych w grudniu 2016 r. zasad RN nie dostosowała natomiast 
poziomu wynagrodzenia ówczesnego Prezesa Spółki (J. Urbańskiego), który 

                                                      
16 Wszczęcie postępowania: 12 maja 2017 r., upływ kadencji: 30 czerwca 2017 r. 

17 Dz. U. z 2017 r., poz. 2190. 

18 Uchwały nr 3 i 4 z 30 grudnia 2016 r., zmienione odpowiednio Uchwałami: nr 12 i 11 z 4 grudnia 2017 r.  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

Opis stanu 
faktycznego 
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otrzymywał w 2017 r. wynagrodzenie na podstawie Uchwały RN z dnia 5 
października 2016 r. – wynosiło ono 4,5-krotność podstawy wymiaru.  

Taki poziom wynagrodzenia ustawodawca przewidział dla członka organu 
zarządzającego spółką, która w co najmniej z jednych z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniła co najmniej dwie przesłanki spośród wskazanych w art. 4 ust. 2 
pkt 3 uokw19 - ZRRT nie spełniał żadnej20. 

Przewodniczący RN podejmował próby dostosowania wynagrodzenia byłego 
Prezesa do dopuszczalnego limitu, jednakże były one nieskuteczne. 
Niestawiennictwo na posiedzeniach RN czterech członków (w tym dwóch 
przedstawicieli SP) z siedmiodobowego składu skutkowało brakiem wymaganego 
kworum do podejmowania uchwał21.  
W toku posiedzenia RN w dniu 28 kwietnia 2017 r. poddano wprawdzie głosowaniu 
Uchwałę o wypowiedzeniu umowy o pracę byłemu Prezesowi, ale liczba głosów 
przeciwnych wyniosła cztery (z siedmiu oddanych). 

O niestawianiu się na posiedzenia RN przedstawicieli SP, co w efekcie 
uniemożliwiało wykonywanie obowiązków tego organu z uwagi na brak kworum, 
Przewodniczący RN zawiadomił MRiRW.  

Podczas NWZ w dniu 21 sierpnia 2017 r. przedstawiciel SP zaproponował 
pięcioosobowy skład RN (przyjęto Uchwałę w tej sprawie). Wśród kandydatów na 
członków RN zgłoszonych przez przedstawiciela SP nie było osób, których 
dotyczyło ww. zawiadomienie Przewodniczącego RN. 

(akta kontroli str. 2, 69,  7, 10-13, 35-41, 50, 60-61, 170-174, 182-190, 199, 368-
391) 

Wynagrodzenie zmienne uzależniono od poziomu realizacji celów zarządczych i 
określono jego limit do 50% wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym 
(tj. zgodnie z art. 4 ust. 5 uokw).  

Wskazano, że przysługuje ono po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z 
działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 
udzieleniu temu członkowi absolutorium (tj. po spełnieniu warunków określonych w 
art. 4 ust. 9 uokw). 

(dowód: akta kontroli str. 7, 10-13) 

Cele zarządcze do osiągniecia w 2017 r. oraz w 2018 r. (na każdy rok odrębnie), ich 
wagi oraz kryteria oceny ich realizacji uchwaliła RN (upoważniona do tej czynności 
przez WZ). RN uchwaliła ponadto, iż ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego 
będzie dokonane po złożeniu sprawozdania Zarządu z realizacji celów.  

(dowód: akta kontroli str. 193-198) 

Cele zarządcze do realizacji w 2017 r., zgodnie z Uchwałą RN z 8 czerwca 2017 r., 
określone dla członków zarządu (powołanych na stanowiska od 30 czerwca 2017 r.) 
dotyczyły: 

1) utrzymania kosztów działalności operacyjnej w okresie od 30 czerwca do 31 
grudnia 2017 r.  na poziomie miesięcy styczeń – luty 2017 r. (waga 50%); 

                                                      
19 To jest: 1) zatrudniała co najmniej 51 pracowników; 2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 mln euro; 3)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 mln euro. 

20 Wielkości te w latach 2015-2016 w ZRRT wynosiły odpowiednio: 1) 9 i 11 pracowników; 2) w każdym roku po 1,3 mln euro; 
3) 2,7 mln euro i 3,0 mln euro. 

21 Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, dla ważności uchwał RN wymagana była obecność na posiedzeniu co najmniej 50% 
członków.  
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2) redukcji kosztów działalności operacyjnej Spółki w okresie od 1 marca 2017 r. 
do dnia wygaśnięcia wspólnej kadencji w 2017 r. w porównaniu do średniej 
kosztów działalności operacyjnej za okres styczeń - luty 2017 r. (waga 50%). 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 193-196) 

Zarząd ZRRT nie złożył sprawozdania z realizacji celów zarządczych, a 
wynagrodzenie zmienne nie zostało wypłacone, bowiem: 

• realizacja celu nr 2 była niemożliwa – Zarząd powołany z dniem 30 czerwca 
2017 r. nie mógł mieć wpływu na wysokość kosztów od 1 marca 2017 r.; 

• realizacja celu nr 1, w ocenie Prezesa Spółki, byłoby działaniem nieracjonalnym, 
a wręcz mogłoby się odbić negatywnie na sytuacji ZRRT.  Planowanie 
większych wydatków związanych z bieżącymi remontami, pracami związanymi z 
utrzymaniem infrastruktury odbywa się głównie w okresie od wiosny do jesieni, 
dlatego średniomiesięczne wydatki z działalności operacyjnej w tych okresach 
są wyższe niż w miesiącach styczeń - luty. Ponadto, wykonanie zaleceń 
poaudytowych (przeprowadzonych w drugiej połowie 2017 r.) skutkowało 
koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-6, 193-196, 200-202) 

Przewodniczący RN, odnośnie ustalonych celów zarządczych na 2017 r. zeznał: nie 
potrafię wyjaśnić dlaczego jako jeden z celów zarządczych określono redukcję 
kosztów od 1 marca 2017 r. Myślę, że wynika to z pomyłki. 

(dowód: akta kontroli str.368-371) 

Członkowie obecnego organu zarządzającego, poza stałym składnikiem 
wynagrodzenia opisanym wyżej, otrzymywali dodatkowe miesięczne świadczenia 
(zakup paliwa oraz środków łączności). Kwota wypłaconych świadczeń odpowiadała 
limitom określonym przez RN22.  

Były Prezes Spółki, w okresie objętym kontrolą, dodatkowych świadczeń (poza 
stałym wynagrodzeniem) nie otrzymywał. 

 (dowód: akta kontroli str. 12, 234-279) 

Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawierały postanowienia o 
zakazie konkurencji (zarówno w czasie umowy, jak i po ustaniu funkcji). 

(dowód: akta kontroli str. 235-274) 

WZ uchwaliło w dniu 30 grudnia 2016 r. wynagrodzenia członków RN w wysokości 
określonej w art. 10 ust. 1 pkt. 1 uzkw, a uchwałą z 4 grudnia 2017 r. podniesiono tą 
wysokość do limitu określonego w art. 10 ust. 1 pkt. 2 uzkw.  

Dla Przewodniczącego RN podwyższono poziom tego wynagrodzenia o 10%, a dla 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza RN o 5%, co było zgodne z art. 10 ust. 2 uokw. 

(dowód: akta kontroli str. 13-15, 59-60) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Poziom wynagrodzenia byłego Prezesa Spółki w 2017 r. przekraczał limit określony 
w uokw oraz zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu 
zarządzającego (przyjętych w Spółce w grudniu 2016 r.). 

                                                      
22 Na podstawie upoważnienia udzielonego przez WZ Spółki.  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 
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Wynosiło ono 4,5-krotność podstawy wymiaru, pomimo, iż Spółka nie spełniała 
żadnej z ustawowej przesłanki warunkującej otrzymanie przez członka organu 
zarządzającego wynagrodzenia w takiej wysokości (określonej w art. ust. 2 pkt 3 
uokw23). Maksymalny poziom wynagrodzenia, ustalony zgodnie z obowiązującymi 
przez WZ w Spółce zasadami, mógł wynosić trzykrotność podstawy wymiaru. 

Ustalenie kwotowej wysokości wynagrodzenia, w granicach określonych przez WZ, 
należało do RN.  

Przewodniczący RN podejmował próby dostosowania wynagrodzenia byłego 
Prezesa do dopuszczalnego limitu, jednakże były one nieskuteczne.  

(akta kontroli str. 2, 69,  7, 10-13, 35-41, 50, 60-61, 170-174, 182-190, 199, 368-
391) 

1.3 Nadzór nad działalnością Spółki 

W okresie objętym kontrolą RN przekazywała do MRiRW kwartalne informacje o 
Spółce.  

(akta kontroli str. 290-339) 

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami SP Prezes Rady Ministrów określił w 
dokumencie z 28 września 2017 r. pn. Zasady nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami w udziałem Skarbu Państwa (dalej: Zasady nadzoru właścicielskiego). 

Przedmiotem analiz RN począwszy od IV kwartału 2017 r. były obszary wskazane w 
pkt. II Zasad nadzoru właścicielskiego, tj. m.in. korzystanie przez Zarząd Spółki z 
usług zewnętrznych; odchylenia wykonania planu rzeczowo – finansowego (wraz z 
przyczynami); istotne postępowania, w których stroną jest Spółka. 

Oceny ww. obszarów zawarte były w kwartalnych informacjach przekazywanych 
łącznie z informacją o działalności RN . 

(dowód: akta kontroli str. 290-336)   

Ocena sytuacji ekonomicznej była dokonywana z uwzględnieniem m.in. wysokości 
osiąganych przychodów, poziomu zadłużenia, wartości bilansowej i płynności 
finansowej Spółki. 

(dowód: akta kontroli str. 290-336) 

RN oceniła pozytywnie24 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdanie finansowe za 2017 r. i zawnioskowała o ich zatwierdzenie przez WZ.  

RN pozytywnie zaopiniowała również wniosek Zarządu Spółki do WZ w przedmiocie 
podziału zysku netto za 2017 r. w kwocie 247,8 tys. zł na dywidendę dla 
akcjonariuszy i kapitał zapasowy (po 123,9 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 326, 330, 343-344, 346) 

ZWZ w dniu 15 czerwca 2018 r.: 

• zatwierdziło obydwa ww. sprawozdania; 

                                                      
23 Taki poziom wynagrodzenia ustawodawca przewidział dla Spółki spełniającej, w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych,  
przynajmniej dwie przesłanki - spośród trzech następujących: 1) zatrudnienie co najmniej 51 pracowników; 2) roczny obrót 
netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 mln euro; 3)  
suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 mln euro. 
Wielkości te w latach 2015-2016 w ZRRT wynosiły odpowiednio: 1) 9 i 11 pracowników; 2) w każdym roku po 1,3 mln euro; 3) 
2,7 mln euro i 3,0 mln euro. 

24 W ocenie RN: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem 
faktycznym. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym oraz zostało 
ono sporządzone w sposób jasny i rzetelny. 

Opis stanu 
faktycznego 
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• podjęło Uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 r. w sposób 
zgodny z wnioskiem Zarządu Spółki. 

 (dowód: akta kontroli str. 140-141, 143- 144) 

W sprawie uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu stwierdzono, 
że ZWZ w dniu 15 czerwca 2018 r.: 

• nie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków J. Urbańskiemu za okres  
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. (wówczas Prezes Spółki);  

• udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków T. Czajkowskiemu za okres    
od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (wówczas Wiceprezes) oraz za okres          
od 30 czerwca do 31 grudnia 2017 r. (Prezes); 

• udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków M. Zelisko za okres                 
od 30 czerwca do 31 grudnia 2017 r. 

Przyczyną nieudzielenia absolutorium25 były stwierdzone nieprawidłowości              
w audytach przeprowadzonych w 2017 r. w zakresie prowadzonych spraw Spółki. 

Audytowano następujące obszary: informatyka; działania Spółki w okresie        
2014-201726; ochrona danych osobowych; wywiązywanie się z obowiązków 
nałożonych przez ustawę Prawo ochrony środowiska; bezpieczeństwo. Większość 
zaleceń poaudytowych wykonano bądź były one w toku realizacji. 

Zrealizowane działania naprawcze dotyczyły m.in.: 

• wyeliminowania oprogramowań bez licencji oraz zakupu programów legalnych; 

• likwidacji przestarzałego, zbędnego sprzętu komputerowego; 

• założenia książek obiektów budowalnych; 

• opracowania zalecanych regulaminów, procedur itp.;27  

• uporządkowania spraw pracowniczych;28  

• opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych; 

• rejestracji w bazie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami;  

• sporządzenia wykazów o zakresie korzystania ze środowiska i o wysokości 
należnych opłat (do pięciu lat wstecz). 

(dowód: akta kontroli str. 136, 145-146, 538-552, 579-682) 

W latach 2017–2018 (do 3 grudnia) RN podjęła osiem Uchwał zobowiązujących 
Zarząd do określonych czynności. Dotyczyły one: 

• celów zarządczych do realizacji w 2017 r. (dwie Uchwały) oraz do realizacji        
w 2018 r. (jedna Uchwała); 

                                                      
25 W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., 
przeprowadzonym w trybie tajnym, wzięło udział sześciu członków RN. Jedna osoba głosowała za udzieleniem absolutorium, 
pozostałe przeciw.  

26 Audytowano obszary: inwestycja hali kwiatowej; przebudowa budynku magazynowo - usługowego na budynek biurowy; 
gospodarka finansowa w latach 2014-2017 (w zakresie porównania w tych latach: powierzchni użytkowej ogółem, powierzchni 
wynajętej, wolnej i liczby najemców oraz: wartości rzeczowych aktywów trwałych, zobowiązań, przychodów ze sprzedaży, 
kosztów działalności operacyjnej oraz zysku netto); umowy najmu i dzierżawy; umowy z podmiotami zewnętrznymi; umowy o 
pracę; umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi; podróże służbowe. 

27 M.in. regulamin działalności ZRRT; cenniki minimalnych stawek za najem. 

28  M.in. akta osobowe, badania lekarskie, szkolenia bhp, ewidencje czasu pracy, ewidencje urlopów, zaprowadzenie ewidencji 
poleceń wyjazdów służbowych oraz uregulowanie zasad przyznawania i rozliczania ryczałtów na przejazdy lokalne, wydanie 
pracowników upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
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• sporządzenia w określonym układzie planu rzeczowo – finansowego na 2018 r.; 

• zbadania dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie 
konkurencji po ustaniu stosunku pracy byłego Prezesa Spółki; 

• przedłożenia RN informacji o poniesionych kosztach na przeprowadzenie 
audytów działalności Spółki oraz wykonaniu zaleceń poaudytowych; 

• składania RN informacji o przebiegu postępowania w kontekście złożonego 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa działania na szkodę 
Spółki, niedopełnienie obowiązków oraz poświadczenie nieprawdy                    
w dokumentacji związanej z jedną z inwestycji Spółki; 

• obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych 
(tzw. RODO). 

Wszystkie Uchwały zostały zrealizowane bądź były w trakcie realizacji, z wyjątkiem 
osiągnięcia celów zarządczych za 2017 r. – co opisano w pkt. 1.2. wystąpienia 
pokontrolnego.  

 (akta kontroli str. 347-367) 

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

 

W Spółce wdrożono i stosowano standardy obsady kadrowej wymagane uzmp. 
Członkowie organu zarządzającego, spełniający ustawowe wymogi do zajmowania 
takich stanowisk, zostali wyłonieni w drodze postępowania kwalifikacyjnego 
przeprowadzonego i udokumentowanego zgodnie z wymogami prawa, z wyjątkiem 
zbyt późnego wszczęcia tego postępowania w odniesieniu do zakończenia kadencji 
poprzedniego Zarządu. Wymagane standardy wdrożone zostały również w Spółce – 
córce ZRRT (APOL Sp. z o.o.). 

Poziom wynagrodzenia członków RN oraz członków obecnego organu 
zarządzającego mieścił się w limicie wynikającym w przepisów prawa. Nieskuteczne 
były natomiast działania RN mające na celu dostosowanie poziomu wynagrodzenia 
byłego Prezesa Spółki do dopuszczalnego prawem limitu.  

Nadzór przedstawicieli SP nad działalnością Spółki sprawowany były zgodnie           
z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów. Uchwały w sprawie udzielenia bądź też 
nieudzielenia absolutorium z działalności zarządu, RN podejmowała po dokonaniu 
oceny działalności tego organu.  

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

MRiRW nie wyznaczało Spółce zadań i celów do realizacji. 

Pierwsza korespondencja z MRiRW związana z utworzeniem Krajowej Grupy 
Spożywczej wpłynęła do Spółki w toku kontroli NIK. MRiRW, pismem z 29 listopada 
2018 r., zwróciło się o przedstawienie potencjału Spółki w obszarach: finanse, 
logistyka, majątek, organizacja, które mogłyby być wykorzystane do wypracowania 
wariantów rozwiązań utworzenia grupy. 

W odpowiedzi Spółka przedstawiła swój zakres działania, wynik finansowy oraz 
planowane działania. Odnośnie planowanego utworzenia Krajowej Grupy 
Spożywczej wskazała możliwość wsparcia tej inicjatywy poprzez wspomaganie 
logistyczne i organizacyjne firm oraz producentów rolnych. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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(akta kontroli str.395-398, 457) 

Prezes Rady Ministrów w Zasadach nadzoru właścicielskiego wskazał, iż  zarząd 
spółki z udziałem Skarbu Państwa powinien opracowywać wieloletnie plany 
strategiczne. 

W ZRRT opracowany29 został w 2016 r. dokument pn. „Strategia Zielonogórskiego 
Rynku – Rolno Towarowego S.A. na lata 2016 – 2026”, jednakże formalnie nie 
został on przyjęty przez ówczesny Zarząd.  

Brak formalnego wdrożenia tego dokumentu obecny Zarząd stwierdził po przejęciu 
zarządzania Spółką (w 2017 r.) i uznał jednocześnie, iż założenia zawarte w tym 
dokumencie nie będą realizowane z uwagi na jego niską jakość merytoryczną30. 
Jedyne wnioski zawarte w tym dokumencie („remonty istniejącej infrastruktury” oraz 
„rozważenie działań inwestycyjnych”) były i są realizowane – pomimo braku 
formalnego przyjęcia Strategii.  

Prezes Zarządu wskazał jednocześnie, iż z uwagi na duży rozmiar działań 
naprawczych podjętych w Spółce w II połowie 2017 r. i kontynuowanych                  
w I półroczu 2018 r. oraz podjętymi działaniami odnośnie ewentualnej likwidacji 
spółki ALPOL Sp. z o.o. (spółka „córka”) lub jej połączenia z ZRRT31, opracowanie 
nowej strategii zaplanowano na 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 455-457) 

W Spółce corocznie opracowywano natomiast plany działalności, które 
każdorazowo zatwierdzała RN. 

Cele założone do realizacji w 2017 r. dotyczyły m.in. uruchomienia hali kwiatowej, 
(co zostało wykonane) oraz poprawy stanu infrastruktury poprzez remonty 
(zrealizowano remonty o wartości 513,7 tys. zł). 

Realizacja zaplanowanych na 2018 r. działań, według stanu na 11 grudnia 2018 r., 
przedstawiała się następująco:  

• zaplanowano wykorzystanie infrastruktury na poziomie 99% poprzez najem 
powierzchni hal i innych obiektów (na 1 grudnia 2018 r. osiągnięto poziom 
98,4%); 

• 31 grudnia 2018 r. mija umowny termin wykonania ogrodzenia terenu; 

• opracowano projekt zabezpieczenia technicznego ZRRT oraz powierzono 
nadzór nad jego wykonaniem i wdrożeniem;   

• zorganizowano wszystkie zaplanowane wydarzenia promujące Spółkę (kwiecień 
2018 r. – Wiosna w Ogrodzie; październik 2018 r. – Lubuskie Plony Jesieni; 
grudzień 2018 r. – Jarmark Bożonarodzeniowy). 

(dowód: akta kontroli str. 403-454, 560, 684-685) 

ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. wprowadziło do Statutu Spółki zapisy związane z: 

• rozporządzaniem składnikami aktywów trwałych, nabywaniem składników 
aktywów trwałych; objęciem / nabyciem / zbyciem akcji innej spółki - zgodne      
z art. 17 ust. 1 uzmp; 

                                                      
29 Koszt opracowania: 2,5 tys. zł. 

30 Zawarto w nim głównie analizę sytuacji w rolnictwie. Ponadto, w dokumencie tym, przykładowo: jako podstawowe 
potencjalne zagrożenie wskazano likwidację posterunków celnych na granicy zachodniej (nie istniejących wówczas od prawie 
10 lat); opisano działanie biura maklerskiego w strukturze Spółki (niefunkcjonującego faktycznie od kilku lat). 

31 Stanowisko akcjonariuszy co do przyszłości ALPOL Sp. z o.o. zostanie określone podczas planowanego na przełomie 
stycznia – lutego 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZRRT.  
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• zawieraniem umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie 
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi 
doradztwa związanego z zarządzaniem - zgodne z art. 17 ust. 2 uzmp; 

• zawieraniem umów darowizny, zwolnienia z długu lub innej o podobnych 
skutkach  - zgodne z art. 17 ust. 3 uzmp; 

• zasadami zbywania składników aktywów trwałych – zgodne z art. 17 ust. 4 
uzmp; 

• obowiązkami sprawozdawczymi dla organu zarządzającego o wydatkach 
wskazanych w art. 17 ust. 6 uzmp.  

Informacja o zmianach w Statucie została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego postanowieniem Sądu32 z 20 października 2017 r.   

(dowód: akta kontroli str. 94-95, 99-100, 102-106, 112-114) 

W okresie objętym kontrolą w Spółce nie zrealizowano żadnej czynności 
wymienionej w art. 17 ust.1-4 uzmp.  

 (dowód: akta kontroli str. 399) 

Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi 
prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public 
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego                       
z zarządzaniem poniesionych w 2017 r., pozytywnie zaopiniowane przez RN33, 
Zarząd Spółki przedłożył WZ. Tym samym zrealizowano obowiązek wynikający        
z art. 17 ust. 6 uzmp. 

(dowód: akta kontroli str. 144, 326, 342, 400-402) 

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

Działania zaplanowane do realizacji w każdym roku objętym kontrolą zostały 
wykonane. W Spółce wprowadzono również wymagania określone w art. 17 ust. 1-4 
i 6 uzmp, tj. dotyczące rozporządzania aktywami, zawierania określonych umów, 
zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz obowiązków sprawozdawczych 
z zakresu wydatków na cele wskazane reprezentacyjne i inne usługi wskazane       
w uzmp.  

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki 
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z aktem założycielskim, jest prowadzenie 
giełdy mającej na celu kupno i sprzedaż produktów rolnych, ogrodniczych, do 
produkcji rolnej i ogrodniczej oraz innych oraz prowadzenie wszelakiej działalności 
handlowej, usługowej i wytwórczej. 

(akta kontroli str.569-578) 

Przychody ogółem za 2017 r. wyniosły 6.207,3 tys. zł i osiągnięto je głównie           
(w 98,6%) z działalności podstawowej – uzyskana z tego tytułu kwota 6.120,5 tys. zł 
stanowiła 103,8% przychodów zaplanowanych i była wyższa w porównaniu             
do 2016 r. o 4,5%. Przychody z działalności podstawowej uzyskiwano z usług najmu 
oraz refakturowania mediów. 

(akta kontroli str.190-192, 513, 519) 

                                                      
32 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

33 Uchwała nr 16/2018 z 21 kwietnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z tytułu działalności podstawowej wypracowano w 2017 r. zysk w wysokości     
552,3 tys. zł - niższy w porównaniu do roku poprzedniego o 1,1%.  

Koszty działalności operacyjnej w 2017 r. wyniosły 5.568,2 tys. zł34. Ich wzrost        
w porównaniu do 2016 r. wyniósł 5% i dotyczył głównie następujących pozycji:  

• kosztów amortyzacji (o 143,8 tys. zł), co wynikało m.in. z oddania                     
do użytkowania w styczniu 2017 r. hali kwiatowej; 

• usług obcych (o 158,6 tys. zł) - spowodowany wzrostem cen, w tym usług 
budowalnych oraz koniecznością wykonania zaleceń poaudytowych (w 2017 r. 
wydatkowano 40 tys. zł na utworzenie ksiąg obiektów budowlanych oraz  
wykonano 56 napraw i remontów, w tym największe kwotowo dotyczyły 
instalacji sieci odwadniającej – 37,5 tys. zł, remontów dachów – 31 tys. zł). 

Zużycie materiałów i energii oraz podatki i opłaty pozostały na zbliżonym poziomie. 

Wydatki na wynagrodzenia spadły o 114,1 tys. zł, co wynika z wypłaconej w 2016 r. 
nagrody rocznej dla ówczesnego Prezesa Spółki oraz faktu, iż od sierpnia 2017 r. 
wypłacane wynagrodzenie dla byłego Prezesa nie obciążało kosztów ZRRT. 

(akta kontroli str.190-192, 515, 519, 556) 

Pozostałe przychody operacyjne uzyskano w 2017 r. w kwocie 24,0 tys. zł, tj. na 
poziomie niższym niż w roku poprzednim o 73,8%. W 2016 r. na wysokość 
pozostałych przychodów operacyjnych miało wpływ głównie rozwiązanie rezerwy na 
świadczenia emerytalne, w 2017 r. głównym elementem były wpłaty 
przeterminowanych należności od najemców.  

Jednakże spadek kosztów operacyjnych z kwoty 271,8 tys. zł w 2016 r35.               
do 87,6 tys. zł w 2017 r. (o 67,8%) wpłynął na poprawę wyniku na pozostałej 
działalności operacyjnej (niemniej jednak w obydwu latach 2016-2017 był on 
ujemny, tj. odpowiednio: - 179,9 tys. zł i - 63,5 tys. zł). 

Wynik finansowy na działalności operacyjnej (488,8 tys. zł) – obliczony według 
metodologii dla rachunku zysków i strat36 - osiągnięto w wysokości wyższej niż 
zaplanowana (375,5 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 190, 482, 519, 556) 

Osiągnięte przychody finansowe w 2017 r. wyniosły 62,6 tys. zł, z czego 48,6 tys. zł 
stanowiła dywidenda otrzymana od spółki – córki (APOL Sp. z o.o.),                       
co spowodowało uzyskanie przychodów z tego tytułu wyższych w porównaniu do 
roku poprzedniego37 o 804%. 

Koszty finansowe wzrosły w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. o 115,6 tys. zł            
(o 152%), co wynikało przede wszystkim ze spłaty: 

• odsetek w łącznej kwocie 63,8 tys. zł od kredytów zaciągniętych w lipcu 2016 r. 
na adaptację hali magazynowej na obiekt biurowy (w 2016 r. odsetki spłacane 
były przez dwa miesiące, a ich kwota wyniosła 20,4 tys. zł); 

• odsetek w kwocie 70,8 tys. zł od kredytu zaciągniętego w styczniu 2017 r.       
na budowę hali kwiatowej. 

                                                      
34 Zaplanowane: 5.572,4 tys. zł. 

35 W 2016 r. najwyższy wpływ na wysokość pozostałych kosztów operacyjnych miało zaniechanie realizacji jednej z inwestycji i 
wyksięgowanie ze środków trwałych w budowie kwoty 213,5 tys. zł stanowiącej koszt dokumentacji. 

36 Zysk/Strata ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne – Pozostałe koszty operacyjne. 

37 W 2016 r. takie zdarzenie nie wystąpiło. 
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Poziom kosztów finansowych (191,5 tys. zł) skutkował ujemnym wynikiem                
z działalności finansowej (-128,9 tys. zł). 

Zaciągniecie kredytów nie wpłynęło negatywnie na poziom wskaźników zadłużenia. 
Ich spłata natomiast skutkowała niskim poziomem wskaźnika płynności bieżącej    
(co opisano w dalszej części wystąpienia). 

 (dowód: akta kontroli str. 190-192, 517, 522, 556-557) 

Z tytułu działalności ogółem ZRRT odnotowała za 2017 r. zysk netto w kwocie  
247,8 tys. zł38 (tj. o 41,6% wyższy niż w roku poprzednim39), który podzielono na 
dywidendę dla akcjonariuszy i kapitał zapasowy (po 123,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 330, 346, 482) 

Wartość aktywów na koniec 2017 r. wyniosła 14.666,4 tys. zł (wzrost w porównaniu 
do roku poprzedniego o  1.339,1 tys. zł, tj. o 10%), w tym aktywa: 

• trwałe – 14.308,5 tys. zł (wzrost o 1.686,4 tys. zł, tj. 13,4%); 

• obrotowe – 357,9 tys. zł (spadek o 347,3 tys. zł, tj. o 49,2%). 

Wzrost aktywów trwałych wynikał z zakończenia inwestycji budowy hali kwiatowej. 

Spadek aktywów obrotowych wynikał głównie ze zmniejszenia środków pieniężnych 
w kasie i na rachunkach.  

(dowód: akta kontroli str. 483-485, 513) 

Kapitał własny na koniec 2017 r. wyniósł 9.112,8 tys. zł (wzrost w porównaniu do 
roku poprzedniego o 155,3 tys. zł, tj. o 1,7%), z czego: 

• kapitał podstawowy - 7.788,4 tys. zł (wartość w porównaniu do roku 
poprzedniego nie uległa zmianie); 

• kapitał zapasowy – 618,8 tys. zł (wzrost o 82,4 tys. zł, tj. o 15,4%); 

• pozostałe kapitały – 457,8 tys. zł (wartość w porównaniu do roku poprzedniego 
nie uległa zmianie); 

• 247,8 tys. stanowił zysk netto (wzrost o 41,6%). 

(dowód: akta kontroli str. 483-485) 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2017 r. wyniosły 5.553,6 tys. zł    
i wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 1.183,9 tys. zł (tj. o 27,1%),             
z czego: 

• rezerwy na zobowiązania – 92,1 tys. zł (wzrost o 42,1 tys. zł, tj. o 84,2%); 

• zobowiązania długoterminowe – 4.364,9 tys. zł (wzrost o 1.335,2 tys. zł,            
tj. o 33,5%); 

• zobowiązania krótkoterminowe - 1.096,6 tys. zł (wzrost o 46,1 tys. zł, tj. o 4,4%). 

Wzrost zobowiązań długoterminowych wynikał z zaciągniętego w styczniu 2017 r. 
kredytu na wybudowanie hali kwiatowej oraz kontynuacji spłaty kredytów 
zaciągniętych m.in. w 2016 r., ale obciążających rok poprzedni tylko przez dwa 
miesiące. 

(dowód: akta kontroli str. 483-485, 557)    

                                                      
38 Planowano osiągnięcie zysku netto na poziomie 162,5 tys. zł. 

39 W 2016 r. zysk netto wyniósł 174,9 tys. zł. 
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Według stanu na 30 listopada 2018 r., ZRRT posiada zaangażowany kapitał w: 

• APOL Sp. z o.o. (spółka – córka) – 50,0 tys. zł; 

• Klinice Uzdrowiskowej Pod Tężniami im. Jana Pawła II w Ciechocinku 
(spółdzielnia medyczna) – 45,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 553) 

Wartość dywidend otrzymanych od APOL Sp. z o.o. wyniosła: 48,6 tys. zł w 2017 r. 
oraz 40,5 tys. zł w 2018 r. 

ZRRT nie osiąga natomiast przychodów z tytułu zaangażowania kapitałowego        
w Spółdzielni - Klinice Uzdrowiskowej.  

W toku kontroli NIK, pismem z 11 grudnia 2018 r., Spółka wypowiedziała 
członkostwo w Spółdzielni – Klinice Uzdrowiskowej, z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, który upłynie 31 grudnia 2022 r40. Zatem wartość udziałów zostanie 
zwrócona ZRRT w 2023 r. 

Prezes Spółki wyjaśnił, iż podjęcie działań w celu wypowiedzenia członkostwa w 
Spółdzielni dopiero w 2018 r. wynika z kompletowania dokumentacji związanej ze 
Spółdzielnią oraz trwających analiz prawnych możliwości wypowiedzenia.  

Dokumenty finansowe ze Spółdzielni uzyskano dopiero podczas WZ członków 
Spółdzielni, które odbyło się 25 czerwca 2018 r. Wcześniejsze próby pozyskania 
przez ZRRT dokumentów były nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 523, 553-555, 561-568) 

Główne wskaźniki efektywności działalności w latach 2016-2017 przedstawiały się 
odpowiednio: 

• ROS rentowność sprzedaży netto41: 2,55 i 4,05; 

• ROE rentowność kapitału własnego42: 1,95 i 2,71; 

• ROA rentowność majątku43: 1,31 i 1,69; 

• wskaźnik płynności bieżącej44: 0,67 i 0,33; 

• wskaźnik zadłużenia ogólnego45: 0,33 i 0,38; 

• wskaźnik zadłużenia długoterminowego46: 0,25 i 0,30; 

• wskaźnik struktury zobowiązań47: 0,75 i 0,79; 

• złota reguła finansowa48: 0,70 i 0,63; 

• srebrna reguła finansowa49: 0,97 i 0,94. 

                                                      
40 Zgodnie ze Statutem Spółdzielni, okres wypowiedzenia wynosi cztery lata kalendarzowe.  

41 zysk netto x 100 / przychody ze sprzedaży 

42 zysk netto x 100 / kapitał własny 

43 zysk netto x 100 / aktywa ogółem 

44 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. Norma: 1,2 – 2.  

45 zobowiązania ogółem / aktywa ogółem. Norma: do 0,57. 

46 zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem 

47 zobowiązania długoterminowe / zobowiązania ogółem 

48 Zgodnie ze złotą regułą bilansową, trwałe składniki majątku firmy (aktywa trwałe) powinny być finansowane kapitałem 
własnym. Złota reguła bilansowa jest spełniona, jeżeli kapitał własny / aktywa trwałe ≥ 1. 
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Wartość bilansowa50 Spółki wyniosła w 2017 r. 9.112,76 tys. zł (w 2016 r.: 8.957,5 
tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 482-485, 689) 

Niski wskaźnik płynności bieżącej wynika głównie z zaangażowania aktywów 
obrotowych na spłatę zaciągniętych przez byłego Prezesa kredytów w styczniu   
2017 r. (na budowę hali kwiatowej) i w połowie 2016 r. (na modernizację i adaptację 
hal magazynowych51). 

Zarząd Spółki podejmował działania mające na celu m.in. poprawę płynności 
finansowej. Dotyczyły one m.in.: 

• wynegocjowania we wrześniu 2018 r. korzystniejszego oprocentowania kredytu 
obrotowego52 (z poziomu 2,3% do 1,8%, co skutkuje rocznymi oszczędnościami 
w kwocie ok. 20 tys. zł); 

• wypowiedzenia w okresie lipiec 2017 r. – wrzesień 2018 r. umów na korzystanie 
przez ZRRT z 69 stacjonarnych stacji telefonicznych oraz czterech łączy 
internetowych, które obecny Zarząd uznał za zbędne, co skutkuje rocznymi 
oszczędnościami w kwocie ok. 43,3 tys. zł netto; 

• przejęto od spółki – córki APOL Sp. z o.o. zadań w zakresie poboru opłat za 
Giełdę Niedzielną i uzyskano tym samym zwiększenie przychodów                 
(do 30 listopada 2018 r. uzyskano 802,4 tys. zł); 

• zaniechania zaciągania kolejnych kredytów. 

Wskaźnik płynności bieżącej, według stanu na 30 listopada 2018 r., poprawił się     
w stosunku do końca 2017 r. (wzrósł z poziomu 0,33 do 0,72). 

(dowód: akta kontroli str. 557, 680-683, 686-688, 709) 

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki należał do 
kompetencji RN. 

W Spółce przyjęto zasady wyboru formy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych i sposobu oceny ofert na badanie sprawozdań 
finansowych zgodne z wydanymi przez Prezesa Rady Ministrów Wytycznymi 
dotyczącymi procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne 
sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

Jako kryterium wyboru, poza bezstronnością i niezależnością, wskazano:  

• cenę za badanie za 2017 r. i 2018 r.; 

• doświadczenie na rynku, potwierdzone rekomendacjami z okresu ostatnich 
trzech lat; 

• znajomość branży, w której działa Spółka. 

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2017 r. nastąpił 
zgodnie z tymi zasadami. 

(dowód: akta kontroli str. 116, 123, 690-708) 

                                                                                                                                       
49 Zgodnie z założeniami srebrnej reguły bilansowej, aktywa trwałe w całości powinny być finansowane kapitałem stałym, czyli 
kapitałem własnym powiększonym o zobowiązania długoterminowe. Srebrna reguła bilansowa jest spełniona, jeżeli kapitał 
własny + zobowiązania długoterminowe / aktywa trwałe ≥ 1. 

50 aktywa ogółem – zobowiązania ogółem 

51 Kredyty zaciągnięto za zgodą RN. 

52 Umowa o kredyt obrotowy z 2011 r. 
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Kwestię wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych wobec MRiRW opisano 
w pkt. 1.3 wystąpienia pokontrolnego. 

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

Wartość bilansowa Spółki wzrosła na koniec 2017 r. w porównaniu do 2016 r., 
poprawiły się również wszystkie przeanalizowane wskaźniki rentowności.  

Poziom zadłużenia ogólnego wzrósł nieznacznie, ale nadal pozostawało ono           
w bezpiecznych granicach. Wzrost zadłużenia wynikał ze spłaty kredytów 
zaciągniętych w połowie 2016 r. i początku 2017 r., a pozytywnym aspektem jest 
fakt, iż wykorzystano je na zwiększenie aktywów trwałych. 

Konieczność spłaty kredytów, jak również niwelowanie skutków wcześniejszych 
zaniedbań spowodowały obniżenie płynności finansowej, niemniej jednak obecny 
Zarząd podjął skuteczne działania celem jej poprawy.  

IV. Uwaga 
Działania Zarządu mające na celu poprawę poziomu płynności finansowej 
wymagają kontynuacji aż do osiągnięcia optymalnego poziomu tego wskaźnika.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi.   

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. 

 

 

Zielona Góra, 20 grudnia 2018 r. 

 

 

Kontroler 

Anna Nowakowska 

Główny specjalista k.p. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Zielonej Górze 

p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa 
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