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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Charakterystyka kontroli
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w I półroczu 2000 r. kontrolę

przygotowania do prywatyzacji spółki RUCH SA. Badaniem objęto okres od

1995 r. do czasu zakończenia kontroli. Była to kontrola planowa, podjęta z

inicjatywy własnej NIK. Tematyka kontroli obejmowała:

•  przebieg przygotowań do prywatyzacji,

•  sytuację ekonomiczno-finansową Spółki oraz działania restrukturyzacyjne,

•  zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa z uwzględnieniem:

− zawartych umów związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją,

− postępowań sądowych w sprawie sprzedaży akcji i ich rozstrzygnięć,

− nadzoru sprawowanego przez Ministra Skarbu Państwa (Ministra SP), działającego jako Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA).

Celem kontroli było ustalenie aktualnego stanu przygotowania do prywatyzacji

Spółki RUCH SA i dokonanie oceny przebiegu tych przygotowań w latach

1995-1999.

Badaniami kontrolnymi objęto Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) i Spółkę

RUCH SA oraz dwa spośród 15 jej oddziałów � Oddział Małopolski w

Krakowie i Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w Warszawie. Badania

kontrolne przeprowadzono - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK - pod względem legalności, rzetelności,

celowości i gospodarności, zarówno w MSP, jak i w RUCH SA, będącą państwową osobą prawną -

jednoosobową spółką Skarbu Państwa (jsSP).

Kontrolę przeprowadził Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji. W

informacji zbiorczej wykorzystane zostały wyniki następujących kontroli,

przeprowadzonych przez NIK w 1993 r., tj. �Przekształcenie Przedsiębiorstwa

Kolportażowo-Handlowego RUCH w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa� oraz �Utworzenie spółki z

udziałem podmiotu zagranicznego EMPIK Spółka z oo. w Warszawie�.

Wykorzystano także wyniki kontroli doraźnych, przeprowadzonych przez NIK w 2000 r., których

przedmiotem było premiowanie osób w Oddziale RUCH w Krakowie oraz zawieranie przez RUCH SA umów na

dostawy towarów i ich realizacja.

2. Synteza ustaleń kontroli i ocena kontrolowanej
działalności

1. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego - Przedsiębiorstwo Kolportażowo-
Handlowe RUCH w Warszawie - w przewidzianą do prywatyzacji w okresie

Tematyka, badany
okres i czas
przeprowadzenia kontroli

Cel i zakres
kontroli

Jednostki kontrolowane

Uczestnicy kontroli
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dwuletnim jsSP RUCH SA nastąpiło w dniu 24 marca 1992 r. Mimo upływu 9 lat
od tej decyzji nie doszło do prywatyzacji tej Spółki Przed podjęciem decyzji o
prywatyzacji RUCH SA, Minister PW nie określił celów jakie zamierzano
osiągnąć w wyniku prywatyzacji tej Spółki. Cele cząstkowe określone zostały
natomiast dla tej prywatyzacji dopiero w Programie prywatyzacji do 2001 r.,
opracowanym w grudniu 1998 r. i przyjętym przez Radę Ministrów. Dotyczyły one
m.in. poprawy efektywności gospodarowania majątkiem sprywatyzowanym Spółki
i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym. (str. 14-15, 70-71)

1.1. Pierwsza próba prywatyzacji RUCH SA w 1996 r. nie doszła do skutku, bowiem Minister SP nie

zaakceptował warunków sprzedaży akcji Spółki, wynegocjowanych przez Sekretarza Stanu w MSP-

p. W.K. Decyzja Ministra SP wywołała procesy sądowe. Z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa wystąpił

bowiem niedoszły nabywca akcji RUCH SA, tj. Konsorcjum HDS�WP Sp. z o.o. i SPC SA (zwane dalej

Konsorcjum HDS). Skutkiem procesów, toczonych we wszystkich instancjach, Skarb Państwa nie mógł

dysponować akcjami Spółki, obowiązywało bowiem postanowienie sądu zakazujące zbywania tych akcji.

(str. 45-47)

1.2. Sekretarz Stanu w MSP - p. W.K. podpisał w dniu 31 grudnia 1996 r. z Konsorcjum HDS Protokół

uzgodnień i zaakceptował jako załącznik do tego Protokołu zaparafowany projekt umowy sprzedaży akcji

RUCH SA. Podejmując powyższą decyzję, Sekretarz Stanu w MSP zaakceptował mniej korzystną dla

Skarbu Państwa cenę zbycia akcji RUCH SA, pomimo iż już we wrześniu 1996 r. MSP otrzymało

propozycję Polskiej Grupy Kapitałowej, dotyczącą nabycia 40% akcji RUCH SA za kwotę ok. 80 mln

dolarów USA, a więc po cenie niemal dwukrotnie wyższej od wynegocjowanej przez MSP z Konsorcjum

HDS, wynoszącej 40,8 mln dolarów USA za 40% akcji. Nie został wykorzystany argument, w postaci

powyższej konkurencyjnej propozycji, dla zdecydowanego poprawienia oferty cenowej Konsorcjum HDS,

bądź zamknięcia negocjacji i rozpoczęcia ponownej procedury wyboru inwestora, przedłużano natomiast

temu Konsorcjum okresy wyłączności w negocjacjach. (str. 29-36)

2. NIK ujawniła istnienie 2 wycen RUCH SA, sporządzonych przez tę samą firmę, różniących się

oszacowaniem wartości Spółki. W MSP znajdowały się wyceny wykonane w ramach umowy nr 149/95 z

Doradcą - Kancelarią Prawniczą Banku Handlowego i Partnerzy Sp. z o.o. (zwaną dalej Kancelarią

Prawniczą BH), według których wartość RUCH SA szacowana dwiema metodami, (metodą aktywów netto i

dochodową) mieściła się w przedziale od 124,5 do 229 mln zł. Realizując wcześniejsze zlecenie RUCH SA,

Kancelaria Prawnicza BH wyceniła wartość Spółki (niezależnie od ww. metod) także na podstawie

wielkości obrotów i udziału w rynku. Według wyceny tą metodą wartość RUCH SA kształtowała się na

poziomie 660 mln zł, a więc była ponad 2-krotnie wyższa od wyceny dokonanej metodą dochodową, w tzw.

wersji optymistycznej. Doradca pominął jednak tę metodę w wycenie przedłożonej MPW. (str. 22-24)

3. MSP prowadziło rokowania z Konsorcjum HDS korzystając z wycen RUCH SA (wykonanych w ramach

ww. umowy nr 149/95), przyjętych bez zastrzeżeń w dniu 14 września 1995 r. Dokonując odbioru tych

opracowań MSP nie stosowało żadnej formy merytorycznej ich weryfikacji. Odbiór ten odbył się, jak

wykazały dalsze ustalenia, tylko pod względem formalnym. Dopiero po 15 miesiącach od dnia odbioru tych

wycen, tj. w lutym 1997 r., dokonana została przez MSP merytoryczna analiza, która wykazała że w
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wycenie metodą skorygowanych aktywów netto nie uwzględniono w wartościach niematerialnych i

prawnych - prawa wieczystego użytkowania gruntów. Pominięcie tego istotnego1 składnika majątku Spółki

zmniejszyło oszacowaną jej wartość. Założono także - wbrew rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21

lutego1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji

przez jsSP, a także określenia wzorów tych deklaracji2 - że w okresie objętym prognozą (po prywatyzacji)

Spółka poniesie wydatki z tytułu oprocentowania kapitału w kwocie 1 mln zł rocznie, co zmniejszało

szacowaną wartość firmy wg metody dochodowej (DCF) o ok. 3 mln zł.

Zdaniem NIK, nie znajduje ponadto uzasadnienia zaakceptowanie przez MSP przyjętej w wycenie wartości

Spółki metodą DCF stopy dyskonta na poziomie 19,5%. Izba zwraca uwagę, iż realistyczna stopa dyskonta

na poziomie 17,5% zwiększała wartość Spółki o ok. 39 mln zł w stosunku do wartości ustalonej przez

Doradcę w tzw. wersji optymistycznej. (str. 24-26)

4. NIK nie znajduje uzasadnienia co do celowości zawarcia w dniu 31 marca 1995 r. przez Ministra PW

umowy z Kancelarią Prawniczą BH na wykonanie pełnego zakresu analiz przedprywatyzacyjnych RUCH

SA. Analogiczne prace (analiza prawna i ekonomiczno�finansowa, badania sprawozdań finansowych i

wyceny wartości Spółki) zostały bowiem uprzednio wykonane przez tę samą firmę na zlecenie Zarządu

Spółki, na podstawie umowy z 21 stycznia 1994 r. i aneksu z 24 marca 1994 r. Ze środków RUCH SA

zapłacono w 1994 r. kwotę 567,8 tys. zł za opracowanie analiz prywatyzacyjnych na zlecenie Spółki, po

czym w 1995 r., za opracowanie analogicznych analiz na zlecenie MSP, kolejne 379,5 tys. zł. Zdaniem

NIK, umowa z MPW powinna być ograniczona do aktualizacji wykonanych analiz, co powinno prowadzić

do istotnej obniżki wynagrodzenia Doradcy. (str. 16-22, 41-42)

5. Podejmowane przez RUCH SA w latach 1995-2000 działania restrukturyzacyjne nie zapewniały

optymalnego rozwoju Spółki. W okresie tym Spółka systematycznie, w tempie ok. 2% rocznie, traciła

udział w krajowym rynku kolportażu prasy, realizując faktycznie strategię przetrwania. Niskie zyski

realizowane przez RUCH SA ograniczały możliwość sfinansowania rozwoju, zwłaszcza modernizacji i

wymiany punktów sprzedaży oraz wprowadzenia systemu informatycznego.

Malejący udział w rynku prasowym (ze 100% na początku lat 90-ych do ok. 56% szacowanego w 1999 r.)

bezpośrednio przenosił się na wartość Spółki, określaną na podstawie wielkości obrotów i udziału w rynku.

(str. 16, 52-65, 68)

5.1. Pomimo sporządzenia kilku opracowań w tym zakresie, Spółka nie posiadała strategii funkcjonowania i

gotowego do wdrożenia planu restrukturyzacji. Wstrzymana została informatyzacja oparta na systemie ERP,

stanowiąca najbardziej konkretną z propozycji strategii restrukturyzacji RUCH SA, kluczową dla wdrożenia

efektywnego zarządzania. Zaniechanie to utrwaliło - stwierdzony przez analityków - brak możliwości

konsolidacji wyników sprzedaży i danych finansowych Spółki w pożądanym czasie i formie. Brak

kontrollingu oraz centralnego zarządzania finansowego uniemożliwia, zdaniem NIK, efektywne zarządzanie

ze szczebla centralnego. Postulowana centralizacja zarządzania strategicznego i decentralizacja zarządzania

operacyjnego, bez kompleksowego wprowadzenia m.in. ww. narzędzi wspomagających, stanowiła czynnik

                                                          
1 W strukturze nieruchomości poddanych analizie ok. 38% stanowiły nieruchomości, odnośnie których doradca

nie uzyskał bliższych informacji bądź nie ustalił stanu prawnego.
2 Dz. U. Nr 21 z 1996 r., poz.100.
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utrudniający osiągnięcie oczekiwanego zmniejszenia kosztów, a co za tym idzie wypracowania

zwiększonego zysku niezbędnego dla rozwoju Spółki. (str. 50-56)

5.2. Koszty informatyzacji RUCH SA w latach 1992-1999 wyniosły ogółem  86.752,7 tys. zł. Mimo tak

znacznych nakładów, nie wdrożono w Spółce dwóch głównych - dla jej podstawowej działalności -

systemów informatycznych, tj. handlowego i kolportażowego, będących m.in. przedmiotem Generalnej

Umowy o wykonanie systemów informatycznych Spółki, zawartej w lutym 1993 r. pomiędzy Zarządem

RUCH SA, a firmą PROKOM.

Przystępując do prac nad założeniami do ww. systemów Spółka RUCH SA nie była do takiego zadania

przygotowana zarówno organizacyjnie jak i koncepcyjnie. Na nieprawidłowości we współpracy pomiędzy

zleceniodawcą a wykonawcą tych systemów wskazywała opinia audytora powołanego przez Zarząd RUCH

SA w 1998 r.

Istotną nieprawidłowością w procesie wyłaniania wykonawcy ww. systemów było zawarcie w kwietniu

1998 r. przez Zarząd RUCH SA kolejnej umowy z firmą PROKOM bez poszukiwania konkurencyjnych

ofert, a więc bez zapewnienia warunków do uzyskania oferty najlepszej. Dodatkową okolicznością jest to,

że umowę tę zawarto w sytuacji kiedy poprzednia umowa obejmująca ten sam przedmiot wygasła i nie

została w pełni zrealizowana.

Po 14 miesiącach obowiązywania nowej umowy uzgodniono jej zakończenie na etapie prac wykonywanych

do czerwca 1999 r., a więc również bez osiągnięcia zakładanych celów.

W lipcu 1999 r. Zarząd RUCH SA przyjął nową koncepcję informatyzacji RUCH SA, opartą na systemie

ERP. Wskutek protestów związków zawodowych, w marcu 2000 r., tj. po 8 miesiącach, wstrzymano

rozpoczęcie restrukturyzacji w obrębie komórek informatycznych, jako warunku powodzenia tego systemu.

Tak więc w okresie 1993-1999 centralnie zarządzanym systemem informatycznym w podstawowej dla

Spółki działalności kolportażowej w zakresie detalu, pozostawał NAGREZ, który RUCH SA wdrożyła w

1992 r., a następnie modernizowała. (str. 52-56)

5.3. Izba stwierdziła w poszczególnych Oddziałach RUCH znaczne zróżnicowanie
bazy naliczania premii, jak jej charakteru oraz zróżnicowanie stawek prowizji i
dodatków za pracę. Różnice te nie miały charakteru motywacyjnego, ani nie
służyły identyfikacji pracowników ze Spółką. W przypadku Oddziału RUCH w
Krakowie stwierdzono ponadto wypłatę premii niezgodnie z obowiązującym w
jednostce regulaminem premiowania, który uruchomienie funduszu premiowego
uzależniał od uzyskaniu dodatniego wyniku Oddziału. Łączna kwota
nieprawidłowo wypłaconych premii (wraz z narzutami na ZUS) w latach 1996�
1998 wyniosła 345,5 tys. zł. (str. 68-70)

6. Od 1998 r. niewłaściwie sprawowany był nadzór właścicielski Ministra SP nad Spółką, w tym zwłaszcza w

zakresie polityki kadrowej. Decyzje o powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu Spółki następowały

bez merytorycznego uzasadnienia. MSP wykazywało równocześnie brak konsekwencji w ocenie działania

rad nadzorczych RUCH SA. Nie podjęto np. odpowiednich działań wobec niezastosowania się Rady

Nadzorczej RUCH SA (powołanej w dniu 21 lipca 1998 r.) do zaleceń Ministra SP w przedmiocie zasad

ustalania wynagrodzeń członków Zarządu. (str. 71-74)
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7. Stwierdzone zostały przypadki działań niegospodarnych, polegających na umożliwianiu rozwoju interesów

EMPiK Sp. z o.o. (EMPiK), kosztem interesów RUCH SA. Tymczasowy kierownik Przedsiębiorstwa

Kolportażowo-Handlowego RUCH - p. J.D., wniósł w 1991 r. Agencję Klubów Międzynarodowej Książki i

Prasy (Agencja KMPiK) jako aport RUCH do spółki joint-venture EMPiK, w zamian za 40% udziałów.

Stanowiło to naruszenie zasad dysponowania majątkiem przejętym po Robotniczej Spółdzielni

Wydawniczej PRASA�KSIĄŻKA-RUCH, określonych uchwałą nr 172 Rady Ministrów. Kolejne Zarządy

RUCH SA nie przeciwstawiły się pozbawieniu RUCH SA Agencji KMPiK. Akceptując użyczenie

nieruchomości na rzecz EMPiK, Zarządy RUCH SA przyjmowały niekorzystne warunki dzierżaw tych

nieruchomości, co spowodowało utratę dochodów w latach 1995-1999, szacowanych przez NIK na kwotę

47 mln zł. Władze Spółki godziły się na zbycie posiadanych 40% udziałów w EMPiK według wartości

nominalnej, jak również akceptowały kształtowanie wzajemnych relacji handlowych z uprzywilejowaniem

kontrahenta. (str. 56-62)

8. Kontrola NIK stwierdziła, iż większość umów handlowych zawartych i realizowanych w latach 1999-2000

zawierała postanowienia niekorzystne dla Spółki. Ponad 60% umów pomijało postanowienia o naliczaniu

kar umownych za nieterminowe lub niepełne realizowanie zamówień. Skutkami niekorzystnych umów

handlowych obciążano koszty Oddziałów RUCH. (str. 62-65)

8.1. W umowach na zakup kalendarzy na 1997 r., zawartych z ART MEDIA Sp. z oo. w Gdańsku i z DK

INVEST Sp. z oo. w Gdyni, pozbawiono Spółkę prawa zwrotu egzemplarzy nie sprzedanych, zaś w umowie

z MOVEX Sp. z oo. w Warszawie ustanowiono 10% limit zwrotu, wskutek czego Oddziały RUCH zostały

obciążone wartością niesprzedanych 586,1 tys. egz. w kwocie 1,1 mln zł. (str. 65)

8.2. RUCH SA zakupiła (w ramach umowy z Polską Fundacją Olimpijską, w której zobowiązała się do

�zagwarantowania skutecznej ekspozycji towarów rekomendowanych przez Fundację do sieci handlowej

RUCH�, w zamian za prawa sponsora Olimpiady w Atlancie) od kilku firm tzw. towary olimpijskie (m.in.

znaczki, torby, zapalniczki), płacąc za dostarczone i zafakturowane towary w granicach od 30% do 100%

ich wartości, niezależnie od postępów sprzedaży. Wskutek niesprzedania towarów na kwotę 749,9 tys. zł

(ok. 28% łącznej wartości zakupu), Oddziały RUCH poniosły straty w wysokości 485,6 tys. zł. (str. 64-65)

8.3. W konsekwencji niewłaściwego rozpoznania rynku przy równoczesnych niekorzystnych warunkach

płatności, określonych w umowie zawartej w dniu 28 marca 2000 r. z firmą Corbis Sp. z o.o., RUCH SA

zamroziła na ok. 10 miesięcy środki własne w wysokości ok. 2 mln zł na zakup prezerwatyw Preventor,

które okazały się towarem niechodliwym. Wyliczenia Izby i rachunki symulacyjne Spółki potwierdzają, że

wpływy ze sprzedaży tych prezerwatyw nie rekompensowały spadku dochodów spowodowanych

zaniechaniem sprzedaży prezerwatyw Unimilu. Za okres 3 miesięcy (objętych kontrolą) utracone korzyści

RUCH SA - wg szacunków Izby - stanowiły kwotę rzędu 80 tys. zł. Odstąpienie w dniu 20 października

2000 r. od umowy z firmą Corbis, uchroniło Spółkę od dalszego ponoszenia skutków długotrwałego

zamrożenia środków finansowych angażowanych w drugą część transakcji, szacowanych na ok. 3 mln zł.

(str. 62, 78)

8.4. Stwierdzone przez Izbę działania RUCH SA, związane z ustanowieniem i wykorzystaniem funduszu na

promocję produktu oferowanego przez firmę Corbis, prowadzone były nierzetelnie. RUCH SA pozostawiła

dostawcy rozstrzygnięcia odnośnie promocji prezerwatyw Preventor, mimo że strony zobowiązały się do
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wspólnego organizowania akcji promocyjnej. RUCH SA nie skontrolowała zgodności liczby przekazanych

gadżetów z załącznikiem do umowy, ani nie dokonała ustalenia ich faktycznej wartości. By wydatkować

kwotę funduszu należałoby przekazać kilkaset razy więcej gadżetów reklamowych, niż potwierdziły to

Oddziały. Oznacza to możliwość �wyprania� tą drogą znacznej części kwoty funduszu, albo wartościowe

niewywiązanie się firmy Corbis ze zobowiązań. (str. 62-64)

9. Ujawniono szereg zdarzeń wskazujących na potencjalny obszar sprzyjający powstawaniu zjawisk

korupcjogennych. Zaliczyć do nich należy m.in.:

- powierzenie firmie wyłonionej jako doradca przy prywatyzacji RUCH SA także wykonywania analiz

przedprywatyzacyjnych,

- brak obiektywnych weryfikacji wycen,

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki bez merytorycznego uzasadnienia tych decyzji,

- akceptowanie przez kolejne zarządy RUCH SA niekorzystnych warunków dzierżaw nieruchomości na

rzecz EMPiK,

- zlecanie wykonania systemów informatycznych wybranej firmie bez poszukiwania konkurencyjnych

ofert,

- zawieranie niekorzystnych dla Spółki umów handlowych (dotyczących zakupu kalendarzy, tzw.

towarów olimpijskich i prezerwatyw), a także nierzetelne rozliczanie funduszy promocyjnych,

dotyczących produktu oferowanego przez firmę Corbis.

Ujawnione uszczuplenia w finansach RUCH SA z tytułu
niekorzystnego zadysponowania mieniem na rzecz EMPIK,
NIK szacuje na ok. 47 mln zł. Spółka poniosła koszty

niekorzystnie zawartych umów inwestycyjnych (w tym 308 tys. zł za prace nad
systemem obsługującym kolportaż, który nie został wykonany w zakresie
umożliwiającym jego wdrożenie) i handlowych (bilans sprzedaży kalendarzy 1997 r.
zamknął się obciążeniem Oddziałów RUCH wartością niesprzedanych 586,1 tys. egz.
w kwocie 1,1 mln zł, zaś utracone korzyści RUCH SA za okres 3 miesięcy związane z
zaniechaniem sprzedaży prezerwatyw Unimilu na rzecz prezerwatyw Preventor
wyniosły 80 tys. zł.). RUCH SA poniosła nieuzasadnione wydatki na sporządzenie
analiz prywatyzacyjnych, które można szacować na 379,5 tys. zł. Oddziały RUCH
poniosły ponadto straty w wysokości 485,6 tys. zł z tytułu realizacji tzw. umów
sponsoringowych Olimpiady w Atlancie. Z kolei Dyrektorzy Oddziału RUCH w
Krakowie dopuścili do wypłacenia nienależnych premii (wraz z narzutami) na łączną
kwotę 345,5 tys. zł. W związku z kontrolą NIK, Zarząd RUCH SA wstrzymał się od
przyjęcia kolejnej dostawy 1 mln opakowań prezerwatyw Preventor. Uchroniło to
Spółkę od ponoszenia skutków długotrwałego zamrożenia środków finansowych
angażowanych w transakcji, szacowanych na ok. 3 mln zł.

3. Wnioski

Efekty finansowe kontroli
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Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na konieczność usprawnienia procesów prywatyzacyjnych i

pogłębienia nadzoru MSP. Izba uznaje za celową realizację przez Ministra SP wniosków dotyczących:

− doprowadzenia do prywatyzacji RUCH SA w sposób gwarantujący Skarbowi Państwa wpływy z tego tytułu

w należnej wysokości,

− zapewnienia przejrzystej i posiadającej merytoryczne uzasadnienie polityki kadrowej wobec członków

zarządów i rad nadzorczych jsSP, z uwzględnieniem stosowania zasad, regulacji i zaleceń określonych

przez Ministra SP � reprezentanta Skarbu Państwa na WZA(ZW),

− uściślenia procedury prywatyzacji poprzez zaproszenie do rokowań i ukierunkowanie jej na wybór

najkorzystniejszej oferty, dokonany przez Ministra SP lub jego zastępcę, upełnomocnionego do tej

czynności,

− uwzględniania - przy składaniu zamówień analiz przedprywatyzacyjnych - istniejących w tym zakresie

opracowań wykonanych na zlecenie zarządów spółek,

− zaniechanie zlecania tym samym firmom zadań związanych zarówno z wyceną prywatyzowanych

przedsiębiorstw jak i doradztwem prywatyzacyjnym, a także wprowadzenia praktyki weryfikacji wycen

przez osoby i podmioty nie związane z działaniami prywatyzacyjnymi.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Charakterystyka stanu prawnego
Z dniem 6 kwietnia 1990 r.3 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza PRASA-KSIĄŻKA-RUCH postawiona

została w stan likwidacji. Uchwałą Nr 172 z dnia 29 listopada 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu

zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w

sprawie dysponowania składnikami majątku tej Spółdzielni4 Rada Ministrów postanowiła, że 18 przedsiębiorstw

upowszechniania prasy i książki, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw wraz z Centralnym Kolportażem

Wojskowym, Centrala Handlowa oraz Agencja Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki zostaną przejęte przez

Skarb Państwa w celu przekształcenia w jsSP - RUCH SA.

Art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (ustawa o ppp)5

stanowił, że przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jsSP mógł dokonywać Minister PW/Minister SP,

na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa, złożony po zasięgnięciu opinii ogólnego zebrania

pracowników (delegatów) oraz opinii organu założycielskiego, a także na wniosek organu założycielskiego,

złożony za zgodą dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej po zasięgnięciu opinii ogólnego zebrania

pracowników.

Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego stawał się bilansem otwarcia spółki, przy czym suma funduszy

założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stawała się kapitałem własnym spółki (art. 11 ustawy o ppp).

                                                          
3 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej PRASA-KSIĄŻKA-RUCH  -

Dz. U. Nr 21, poz. 125 ze zm.
4 M.P. z 1991 r. Nr 3, poz. 13 ze zm.).
5 Dz. U. Nr 51, poz. 298 ze zm. - obowiązywała do 8 kwietnia 1997 r.



Informacja o wynikach kontroli przygotowania prywatyzacji RUCH SA

9

Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa stawali się z mocy prawa pracownikami spółki (art. 9 ust. 1

ustawy o ppp). Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego wstępowała we

wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa, na spółkę tę przechodziły, z mocy ustawy,

uprawnienia i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa wynikające z decyzji administracyjnych (art. 8 ust. 2

i 3 ustawy o ppp).

Udostępnienie wszystkich akcji należących do Skarbu Państwa powinno nastąpić w ciągu 2 lat od wpisania

spółki do rejestru handlowego (art. 19 ustawy o ppp). Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 11 kwietnia

1995 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych

spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych6 ustaliła m.in. dla RUCH SA

termin udostępnienia akcji na 31 grudnia 1996 r. (poz. 240 wykazu).

Metody, sposoby i procedury przekształceń własnościowych określa obecnie ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych7 (ustawa o kippp), która weszła w życie 8 kwietnia

1997 r.

Prywatyzacja � według ww. ustawy - polega na :

− zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów  spółek powstałych w wyniku komercjalizacji

(art. 1 ust. 2 pkt. 1);

− rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa

państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą o

komercjalizacji przez sprzedaż, wniesienie do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa Minister SP lub Agencja Prywatyzacji.

Zgodnie z art. 32 ustawy przed zaoferowaniem do zbycia akcji SP, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji

dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw  rozwoju

przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz realizacji obowiązków wynikających z

tytułu wymagań ochrony środowiska.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 3 czerwca 1997 r.8 określiła zakres analizy, o której mowa wyżej,

sposób jej zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których można

odstąpić od opracowania analizy.

Z zastrzeżeniem art. 36 i 37 ustawy o kippp,  akcje należące do Skarbu Państwa są

zbywane w trybie: oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego lub

rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 29 lipca 1997 r.9 określiła szczegółowy tryb zbywania akcji oraz

warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zaproszenie do składania ofert nabycia akcji w przetargu i

zaproszenie do rokowań, które mogą dotyczyć zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną

                                                          
6 Dz. U. Nr 45, poz.233.
7  Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.
8  Dz. U. Nr 64, poz. 408 ze zm. � w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego sposobu

jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można
odstąpić od opracowania analizy.

9 Dz. U. Nr 95, poz. 578 ze zm. � w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji SP, zasad finansowania zbycia
akcji oraz formy zapłaty za te akcje � ob. od 27 sierpnia 1997 r.;

Zbywanie akcji Skarbu
Państwa
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środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób związanych ze

spółką.

Rada Ministrów może zezwolić na inny niż przewidziany wyżej tryb zbywania akcji. Zbycie akcji

należących do Skarbu Państwa z naruszeniem art. 33 ustawy o kippp jest nieważne (art. 34 ustawy o kippp).

Zgodnie z art. 56 i 56a ustawy o kippp10, akcje lub przychody ze zbycia akcji jsSP przeznacza się na następujące

cele:

− co najmniej 10% przychodów z prywatyzacji każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji - na

cele związane z reformą ubezpieczeń społecznych,

− 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji albo

wpływu uzyskanego przez budżet państwa ze sprzedaży tych akcji - na cele związane z zaspokojeniem

roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,

− 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - na cele związane z rozwojem nauki i technologii

polskiej,

− 2% akcji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - na restrukturyzację spółek Skarbu Państwa, przez

podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Tworzy się jednocześnie rezerwę na cele uwłaszczenia, obejmującą m.in. 7% akcji jednoosobowych spółek

Skarbu Państwa, powstałych w wyniku komercjalizacji oraz będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje spółek,

w których Skarb Państwa posiada mniej niż 10% kapitału akcyjnego.

Uprawnionym pracownikom na warunkach określonych w art. 36 ustawy o kippp

przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji spółki należących do

Skarbu Państwa według stanu sprzed zbycia pierwszych akcji na zasadach

ogólnych określonych w rozdziale 1 działu IV ww. ustawy.

Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych

pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i w spółce powstałej w wyniku

komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Minister SP określił w rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia

1997 r. szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji

przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych pracowników11.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej

spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego

nabycia akcji w innej spółce (art. 38 ust. 5 ustawy o kippp).

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu

miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie

oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (art. 38 ust. 1

                                                          
10 W brzmieniu obowiązującym od dnia 6 maja 2000 r. wprowadzonym ustawą z dnia 29 marca 2000 r. o

zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu
wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. Nr 31, poz. 383).

11 Dz. U. Nr 33, poz. 200 � w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy,
ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników.

Uprawnienia
pracowników
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ustawy o kippp). Bieg terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy.

Pozostałe terminy określone w przepisach rozdziału 2 działu IV ustawy o kippp oblicza się odpowiednio.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa

pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia powstania tego prawa.

Jeżeli zbycie akcji Skarbu Państwa na zasadach ogólnych nastąpiło w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisania

spółki do rejestru, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po trzech miesiącach od upływu terminu na

złożenie oświadczenia o zamiarze nabycia akcji (art. 38 ust. 2 ustawy o kippp).

Na podstawie art. 390 Kodeksu cywilnego, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia

umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać

naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednakże gdy umowa

przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności

wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Roszczenia

powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli

sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem

roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Z kolei na podstawie art. 475 Kc: jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik

odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Jeżeli rzecz będąca przedmiotem świadczenia została

zbyta, utracona lub uszkodzona, dłużnik obowiązany jest wydać wszystko, co uzyskał w zamian za tę rzecz albo

jako naprawienie szkody.

2. Kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z
prywatyzacją RUCH SA

1994-01-24 − Zlecenie przez Zarząd RUCH SA wykonania przez Kancelarię
Prawniczą BH analiz przedprywatyzacyjnych.

1995-03-31 − Zawarcie umowy nr 149/95 pomiędzy Ministrem PW a Kancelarią Prawniczą BH na
wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych i doradztwo przy prywatyzacji RUCH SA.

1995-09-14 − Przyjęcie przez Komisję MSP analizy ekonomiczno-finansowej i wyceny wartości RUCH
SA (opracowania z lipca 1995 r.)

1995-09-31 − Zaproszenie potencjalnych inwestorów przez Ministra PW do rokowań w sprawie nabycia
nie mniej niż 10% akcji RUCH SA.

1996-04-30 − Oferta Konsorcjum HDS.

1996-05-23 − Decyzja Ministra PW o przystąpieniu do negocjacji z Konsorcjum HDS na zasadzie
wyłączności.

1996-08-02 − Pismo Prezesa Zarządu UNIVERSAL SA do Ministra PW o dopuszczenie do rokowań w
sprawie nabycia akcji RUCH SA.

1996-09-02 − Pismo interwencyjne Polskiej Grupy Kapitałowej do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie
nabycia akcji RUCH SA.

1996-09-09 − Wniosek UNIVERSAL SA i Polskiej Grupy Kapitałowej o dopuszczenie do rokowań o
nabycie akcji RUCH SA.

1996-09-11 − Oferta Konsorcjum HDS w sprawie zakupu 75% akcji RUCH SA.

1996-09-16 − Decyzja kierunkowa Ministra PW o pierwszeństwie negocjacji z Konsorcjum HDS przed

Umowa przyrzeczona
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przystąpieniem do negocjacji i weryfikacji innych ofert.

1996-12-19 − Zakończenie negocjacji z Konsorcjum HDS.

1996-12-17 − Negatywna ocena propozycji Polskiej Grupy Kapitałowej przez
Kancelarię Prawniczą BH

1996-12-19 − Akceptacja warunków oferty Konsorcjum HDS przez Sekretarza Stanu
w MSP p. W.K.

1996-12-31 − Pisemna informacja Sekretarza Stanu w MSP p. W.K., sporządzona na
żądanie Ministra SP o przygotowanej umowie sprzedaży RUCH SA.

1996-12-31 − Akceptacja przez Sekretarza Stanu w MSP p. W.K. Protokółu
uzgodnień istotnych warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki
Akcyjnej RUCH pomiędzy MSP, a Konsorcjum HDS oraz projektu
umowy sprzedaży akcji RUCH SA

1997-01-23 − Informacje o konsekwencjach prawnych prywatyzacji RUCH SA.
1997-02-28 − Ocena Kancelarii Prawniczej BH dotycząca oferty nabycia akcji RUCH SA, złożonej przez

Polską Grupę Kapitałową

1997-03-03 − Pismo Polskiej Grupy Kapitałowej do Ministra SP wraz z
uzupełnieniem oferty zakupu akcji RUCH SA.

1997-03-11 − Zaproszenie Ministra SP skierowane do Konsorcjum HDS dotyczące
dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży akcji RUCH SA - w terminie
do dnia 18 marca 1997 r.

1997-03-18 − Odrzucenie przez Ministra SP oferty Konsorcjum HDS.
1997-03-21 − Zaproszenie potencjalnych inwestorów przez Ministra SP do rokowań

w sprawie nabycia nie mniej niż 10% akcji spółki RUCH SA.
1997-04-30 − Złożenie do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pozwu przez HDS-WP Sp. z o.o.

przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i wydania
akcji RUCH SA oraz zakazanie ich zbywania do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

1997-05-23 − Zabezpieczenie przez Sąd Wojewódzki powództwa przez zakazanie Skarbowi Państwa
zbywania akcji RUCH SA do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

1997-06-02 − Odbiór przez Komisję MSP ofert, złożonych przez Polską Grupę
Kapitałową i UNIPROM SA.

1997-07-02 − Wniesienie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Ministra SP
zażalenia na ww. postanowienie Sądu Wojewódzkiego z 23 maja
1997 r. w przedmiocie zabezpieczenia powództwa.

1997-10-09 − Oddalenie przez Sąd Apelacyjny ww. zażalenia Ministra SP.
1997-10-24 − Udzielenie przez Ministra SP upoważnienia do rokowań z Polską

Grupą Kapitałową celem zawarcia umowy sprzedaży akcji RUCH SA.
1998-03-02 − Oddalenie przez Sąd Wojewódzki pozwu HDS-WP Sp. z o.o. o (HDS-

WP) wydanie akcji RUCH SA.
1998-03-16 − Wniesienie do Sądu Apelacyjnego przez HDS-WP Sp. z o.o. zażalenia

na ww. postanowienie Sądu Wojewódzkiego z dnia 2 marca 1998 r.
1998-04-08 − Odpowiedź Ministra SP skierowana do Sądu Apelacyjnego,
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zawierająca wniosek o oddalenie ww. zażalenia.
1998-06-10 − Postanowienie Sądu Apelacyjnego o zmianie zaskarżonego

postanowienia Sądu Wojewódzkiego z 2 marca 1998 r. polegające na
odrzuceniu pozwu (z 30 kwietnia 1997 r.) w części dotyczącej
obowiązku zawarcia umowy sprzedaży i wydania akcji RUCH SA.

1998-10-12 − Wniesienie do Sądu Najwyższego przez HDS-WP kasacji od
postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 1998 r. w części
oddalającej zażalenie na odrzucenie ww. pozwu.

1998-11-12 − Odpowiedź Ministra SP skierowana do Sądu Najwyższego
zawierająca wniosek o uwzględnienie ww. kasacji.

1999-06-17 − Postanowienie Sądu Apelacyjnego - w sprawie z powództwa HDS-WP
przeciwko Skarbowi Państwa z udziałem interwenienta ubocznego po
stronie pozwanej POLSAT SA - o uchyleniu postanowienie Sądu
Wojewódzkiego z 23 maja 1997 r. w przedmiocie zabezpieczenia
powództwa.

1999-07-29 − Wniosek Ministra SP do Sądu Apelacyjnego o stwierdzenie prawomocności postanowienia
Sądu z 17 czerwca 1999 r.

1999-08-02 − Wniosek HDS-WP do Sądu o zabezpieczenie powództwa przez zakazanie zbywania akcji
RUCH SA na czas trwania procesu.

1999-08-05 − Postanowienie Sądu Apelacyjnego o zabezpieczeniu powództwa przez zakazanie Skarbowi
Państwa zbywania akcji RUCH SA do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

1999-09-23 − Prośba Ministra SP skierowana do przewodniczącego Wydziału I Izby Cywilnej Sądu
Najwyższego o �możliwie najszybsze rozpoznanie kasacji w sprawie z powództwa HDS-WP
Sp. z o.o. przeciwko Skarbowi Państwa�

1999-10-13 − Informacja Przewodniczącego Wydziału I - Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dla Ministra
SP, że �do rozpoznania sprawy powinno dojść w najbliższych tygodniach�

2000-03-01 − Rozpatrzenie kasacji HDS-WP Sp. z o.o. przez Sąd Najwyższy - I
Wydział Cywilny.

2000-04-12 − Przystąpienie RUCH SA do sprawy po stronie Ministra SP
2000-04-28 − Uchylenie przez Sąd Apelacyjny postanowienia Sądu Okręgowego z

dnia 2 marca 1998 r. w sprawie o nakazanie wydania akcji oraz
stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy.

3. Podstawowe informacje o Spółce RUCH SA

Początki RUCH-u sięgają 1918 r., kiedy to Jan Stanisław
Gebethner i Jakub Mortkowicz podpisali - 17 grudnia 1918 r. -

akt notarialny powołujący do życia Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych
RUCH Sp. z o.o.
W 1935 r. RUCH stał się jedynym kolporterem ogólnopolskim. W 1950 r. przekształcił
się w Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu, włączone w strukturę resortu Poczty i
Telegrafów, w 1955 r. w Centralny Zarząd, a nieco później w Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Upowszechniania Prasy i Książki, które w 1973 r. weszło w skład
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej �Prasa-Książka-Ruch� (RSW). RSW była

Powstanie RUCH SA
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wówczas największym koncernem prasowym w Europie. Została ona zlikwidowana
ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
Prasa-Książka-Ruch12. Na jej majątku Minister Przemysłu utworzył, zarządzeniem z
dnia 29 kwietnia 1991 r., przedsiębiorstwo państwowe pn. Przedsiębiorstwo
Kolportażowo-Handlowe RUCH, zarejestrowane 25 lipca 1991 r.

Aktem notarialnym (repertorium nr 2777/92) z 24 marca 1992 r., Przedsiębiorstwo
Kolportażowo-Handlowe RUCH w Warszawie przekształcone zostało, na podstawie
ustawy o ppp w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, która została
zarejestrowana 15 kwietnia 1992 r. RUCH SA przejęła majątek, na który składało się
18 przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki, Centrala Kolportażu Prasy i
Wydawnictw, Centrala Handlowa, Agencja Klubów Międzynarodowej Prasy i
Książki13.

Według statutu przedmiotem działalności RUCH SA był kolportaż prasy krajowej i zagranicznej oraz

książek i wydawnictw, handel wewnętrzny i zagraniczny, prowadzenie Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki

i świadczenie usług w ww. zakresach.

Kapitał akcyjny RUCH SA wynosi 29.128 tys. zł, co odpowiada 2.912.800 akcjom o wartości nominalnej

10 zł/akcję. Wszystkie akcje są objęte przez Skarb Państwa. Według stanu na koniec 1999 r. RUCH SA

zatrudniała ogółem 9.147 pracowników.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym przedsiębiorstwo
RUCH realizuje zadania poprzez wydzielone organizacyjnie
Oddziały, a w ich ramach Zespoły. W strukturze Spółki

funkcjonuje nadto organizacyjnie wydzielone Biuro Zarządu Spółki. Według stanu na
16 lipca 1999 r. w skład przedsiębiorstwa Spółki wchodziło 15 Oddziałów, tj.
Dolnośląski, Lubelski, Rzeszowski, Gdański, Lubuski, Świętokrzyski, Katowicki,
Łódzki,  Warszawski,  Krakowski, Mazowiecki, Wielkopolski,  Kujawski, Pomorski i
Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w Warszawie oraz 50 Zespołów, wchodzących w
skład poszczególnych oddziałów.

Jednostki organizacyjne Spółki nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.
Oddziały działają jako jednostki regionalne, które organizują i nadzorują pracę
Zespołów. Zarządzają nimi pełnomocnicy Zarządu Spółki w randze dyrektorów
oddziałów. Oddziały realizują zadania statutowe (wg stanu na 31 grudnia 1998 r.)
poprzez następujące komórki operacyjne:

Ekspedycje prasy 74

Hurtownie 198

Punkty sprzedaży detalicznej 31.313

w tym:              Sieć własna 15.227

                                                          
12 Dz. U. Nr 21, poz. 125.
13 Majątek Agencji został jednakże zadysponowany przez tymczasowe kierownictwo Przedsiębiorstwa przed

utworzeniem RUCH SA - szerzej str. 56-62.

Organizacja Spółki
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                         Sieć obca 16.086

Oddziały mają status pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, a
także odrębne numery statystyczne (regon). Są jednostkami samodzielnie
bilansującymi się - prowadzą księgi rachunkowe, na podstawie których w centrali
Spółki powstaje zbiorcza sprawozdawczość finansowa RUCH SA. Do połowy 1999 r.
Oddziały pełniły rolę dystrybutorów ogólnopolskich. Każdy z nich tworzył własny
system logistyczny i własny system rozliczeń.

RUCH SA jest głównym dostawcą usług kolportażowych w Polsce. Poprzez swoją

sieć sprzedaży detalicznej gwarantuje dostępność prasy dla ok. 9 mln czytelników

dziennie. W ostatnich latach nastąpił wyraźny spadek pozycji Spółki na rynku

prasowym. Analizy publikowane przez RUCH SA szacują udział Spółki na ok. 56-60% rynku ogólnopolskiego14.
Głównym konkurentem RUCH SA stała się prywatna firma KOLPORTER SA,

szacująca swój udział w rynku na 30%, 3 tys. tytułów w ofercie, ponad 17 tys. punktów
sprzedaży detalicznej i 9 tys. prenumeratorów. W 1999 r. KOLPORTER SA osiągnęła
551,7 mln zł przychodów, 8,9 mln zł zysku netto, zatrudniając 2.000 stałych
pracowników i 17 tys. osób w sieci sprzedaży. Spółka ta rozpoczynała w 1991 r. od
rozwożenia Gazety Wyborczej do 11 kieleckich sklepów pożyczonym autem15.

Zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów16 podmioty
gospodarcze posiadające udział w rynku przekraczający 40% mają pozycję
dominującą, co uzasadnia ściślejszą kontrolę ich zachowań rynkowych przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

4. Przebieg procesu prywatyzacji RUCH SA
4.1. Wybór doradcy prywatyzacyjnego

Doradcą Ministra PW przy prywatyzacji RUCH SA została wybrana Kancelaria Prawnicza BH, która rok
wcześniej � zaangażowana przez Zarząd RUCH SA - doradzała Spółce i opracowała na jej zlecenie m.in.
komplet tych samych dokumentów �przedprywatyzacyjnych�, wymaganych obowiązującymi przepisami.

Zafakturowanie w dniu 17 listopada 1994 r. przez ww. Doradcę RUCH SA ostatniej raty za wykonanie

opracowań prywatyzacyjnych poprzedziło jedynie o 43 dni rozpoczęcie procedury angażowania tej firmy jako

doradcy Ministra PW.

•  W dniu 21 stycznia 1994 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy RUCH SA a Kancelarią Prawną

KNS Spółka z oo. w Warszawie. Umowa ta określiła �szczegółowy przedmiot i zakres prac niezbędnych do

przygotowania RUCH SA do procesu prywatyzacji�. RUCH SA zleciła do wykonania pracę �polegającą

na przygotowaniu analiz niezbędnych w procesie prywatyzacji RUCH�. Przedmiot i zakres zleconych prac

obejmował opracowanie analiz: systemu zarządzania, marketingowej, SWOT, ekonomiczno-finansowej i

                                                          
14 Biuletyn Twój RUCH, kwiecień 1999.
15 Wszystkie informacje o firmie KOLPORTER SA � tygodnik  Wprost, bezpłatny dodatek do Nr 25 z 18

czerwca 2000 r. �100 najbogatszych Polaków�, poz. 39.
16 Dz. U. Nr 52, poz. 547

Pozycja rynkowa
RUCH SA
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prawnej oraz wyceny wartości Spółki, a także wniosków do ustalenia potrzeb kierunków zmian

strukturalno-własnościowych, organizacyjnych i ekonomicznych, jak również opracowanie dla potrzeb

MPW ogólnej koncepcji przekształceń własnościowo-kapitałowych RUCH SA. W dniu 25 marca 1994 r.,

KNS Sp. z o.o. scedowała na Kancelarię Prawniczą BH wszystkie prawa i zobowiązania wynikające z ww.

umowy.

Wybór doradcy prywatyzacyjnego RUCH odbył się według procedur wynikających
z zarządzenia nr 5/91 Org. Ministra Przekształceń Własnościowych z 18 kwietnia
1991 r. w sprawie zawierania umów związanych z procesem przekształceń
własnościowych, które ustanawiało tryb wyboru kontrahenta.

W dniu 30 grudnia 1994 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie
zapraszające firmy doradcze do wzięcia udziału w przetargu ogłoszonym przez MPW.
Zakres analiz przedprywatyzacyjnych RUCH SA obejmował sporządzenie analizy
prawnej, analizy ekonomiczno-finansowej, wyceny przedsiębiorstwa, analizy stanu
środowiska naturalnego, badanie sprawozdań finansowych, a także sporządzenie
raportów, przygotowanie memorandum informacyjnego spółki i prowadzenie
negocjacji w zakresie sprzedaży większościowego pakietu akcji. Zakres ten nie
pokrywał się ze zleconym przez Spółkę w 1994 r. jedynie w ostatnich 2 pozycjach.
Warunki przetargu obejmowały m.in. prawo wyłonienia oferenta w drugim etapie
rokowań oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Termin złożenia ofert
ustalono na 23 stycznia 1995 r. W budżecie MPW na 1995 r. zabezpieczono środki
finansowe w kwocie 1,5 mln zł na pokrycie prowizji za sukces w związku z
prywatyzacją RUCH SA. Za prywatyzację odpowiedzialny był Departament
Prywatyzacji Kapitałowej MPW (DPK).

Oferta techniczna Kancelarii Prawniczej BH, złożona w MPW 20 stycznia 1995 r.,
obejmowała Konsorcjum, które tworzyli:
− Kancelaria Prawnicza BH,
− Prawno-Ekonomiczny Zespół Konsultacyjny PROFIT Sp. z o.o.,
− Kancelaria Prawna KNS Sp. z o.o.

W aktach MPW nie znalazły się opracowane wcześniej przez Kancelarię
Prawniczą BH zarówno analiza prawna, jak wyceny i strategia prywatyzacji. MPW nie
zwróciło się również do RUCH SA o te dokumenty. W Informacjach ogólnych oferty
technicznej Kancelaria Prawnicza BH podała, że KNS przygotowywał opracowania
�związane z restrukturyzacją Spółki�. Nie wspomniano, że jednym ze zleconych i
wykonanych opracowań było �opracowanie dla potrzeb MPW ogólnej koncepcji
przekształceń własnościowo-kapitałowych RUCH SA�.

•  Kancelaria Prawnicza BH podała w ww. informacji ogólnej, że Kancelaria Prawna
KNS �...jest obecnie doradcą prawnym Zarządu RUCH SA [..] W roku 1994 zespół
składający się z pracowników Kancelarii Prawniczej Banku Handlowego i
Partnerzy Sp. z o.o. oraz pracowników i współpracowników firmy PROFIT,
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przygotowywał na zlecenie RUCH szereg opracowań związanych z
przygotowywaną przez Zarząd restrukturyzacją tej Spółki. Prace wykonane przez
zespół obejmowały analizę systemu zarządzania, analizę marketingową, analizę
ekonomiczno-finansową, analizę prawną majątku RUCH, analizę SWOT oraz
wycenę wartości Spółki i odnosiły się do stanu na dzień 31 grudnia 1993 roku.
Według naszego rozeznania stan ten uległ w roku 1994 istotnym zmianom. Dlatego
prace te trzeba będzie przygotować ponownie�.

Dziewięć firm, które zgłosiły się do przetargu na usługi doradcze przy
prywatyzacji RUCH SA, oferowały następujące warunki cenowe: za analizy od
78 tys. zł do 2.990 tys. zł, success fee od 0,35% do 5% i prowizję od 0,3-0,5% od
wartości podwyższenia kapitału akcyjnego. Komisja Preselekcyjna przyznała
poszczególnym ofertom technicznym od 18 do 78 punktów na 100 możliwych.
Kancelaria Prawnicza BH uzyskała przewagę punktową nad następną z kolei firmą
NICOM Consulting ze względu na �znajomość firmy i branży oraz propozycje i
sugestie co do sposobu prywatyzacji spółki�. W wyniku zastosowania współczynników
cenowych (1,20 dla najlepszej oferty cenowej i 1,00 dla najgorszej), Kancelaria
Prawnicza BH otrzymała 91,2 pkt., podczas gdy następny oferent 81,4 pkt.

W dniu 27 stycznia 1995 r. 4-osobowa Komisja Preselekcyjna DPK
porównała złożone oferty i rekomendowała Komisji ds. Zawierania Umów w MPW
ofertę Kancelarii Prawniczej BH, z zastrzeżeniem negocjowania obniżenia
wynagrodzenia do ok. 450 tys. zł. W dniu 1 lutego 1995 r. Komisja ds. Zawierania
Umów jednogłośnie wybrała Kancelarię Prawniczą BH na głównego Doradcę Ministra
PW przy prywatyzacji RUCH SA, upoważniając Komisję Preselekcyjną do rozmów z
Doradcą w sprawie obniżenia wynagrodzenia za analizy z kwoty 526 tys. zł do
poziomu 450 tys. zł.
Kancelaria Prawnicza BH zmodyfikowała w dniu 3 lutego 1995 r. ofertę w 2
wariantach cenowych: bez badań sprawozdań finansowych za I kw. 1995 r. � w kwocie
420 tys. zł i z badaniem tych sprawozdań w kwocie 439,5 tys. zł.
Zgodę na podpisanie umowy na prace doradcze z Kancelarią Prawniczą BH wyraził w
dniu 31 marca 1995 r. p. L.J. � Podsekretarz Stanu w MPW.

4.2. Ochrona interesu Skarbu Państwa w umowie o usługi doradcy
prywatyzacyjnego

Umowa nr 149/95 o świadczenie usług doradczych w zakresie prywatyzacji RUCH SA została zawarta w

dniu 31 marca 1995 r. pomiędzy Ministrem PW, (reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w MPW � p. L.J.)

a Kancelarią Prawniczą BH z siedzibą w Warszawie, a następnie zmieniona aneksem nr 1 z 1 sierpnia 1995 r. Na

podstawie ww. umowy, Kancelaria zobowiązała się do wykonania następujących prac:

− przygotowania do 30 czerwca 1995 r. analizy stanu prawnego majątku RUCH SA
za 54 tys. zł,
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− przygotowania do 31 lipca 1995 r. analizy ekonomiczno-finansowej za 144 tys. zł,
− dokonania analizy do 31 lipca 1995 r. sprawozdań finansowych Spółki, wyrażenie

o nich pisemnej opinii oraz sporządzenie raportu za lata 1992-1994 zgodnie z
międzynarodowymi standardami rachunkowości za 138 tys. zł,

− przygotowania do 15 sierpnia 1995 r. wycen RUCH SA co najmniej dwiema
metodami za 42 tys. zł,

− przygotowania do 15 sierpnia 1995 r. memorandum informacyjnego oraz
opracowania strategii prywatyzacji Spółki za 6 tys. zł,

− przygotowania i obsługi procesu udostępnienia osobom trzecim akcji Spółki w
wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w tym
identyfikacji, selekcji potencjalnych inwestorów oraz doradztwa w negocjacjach
sprzedaży ww. akcji, a także przygotowania umowy sprzedaży ww. akcji.

Dwa opracowania miały być wykonane warunkowo, tj. na pisemne żądanie
zamawiającego, a mianowicie:

− przygotowanie raportu o stanie środowiska naturalnego Spółki - bez dodatkowego
wynagrodzenia w ramach kwoty łącznej wynagrodzenia stałego za analizy,

− przygotowanie prospektu emisyjnego - za 36 tys. zł.

Bezpośrednio przed upływem terminu realizacji umowy, w dniu 20 czerwca
1995 r., Kancelaria Prawnicza BH zwróciła się do Departamentu Prywatyzacji
Kapitałowej MPW (DPK) z propozycją nowego harmonogramu wykonania analiz
przedprywatyzacyjnych, podając m.in., że: �Z przyczyn niezależnych od wykonawcy
ale także niezależnych od RUCH dostarczenie wszystkich informacji i dokumentów
niezbędnych do sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych nie jest możliwe w
terminie pierwotnie zakładanym. Opóźnienie wynikło przede wszystkim z rozmiarów i
struktury terytorialnej RUCH, a także specyfiki jego działalności�. Podano, że
�Uzasadnia to datę 15 sierpnia jako końcowy termin złożenia wszystkich prac�.

W dniu 4 lipca 1995 r. DPK wyraził zgodę na wnioskowane przedłużenie terminu
realizacji analiz pod warunkiem zakończenia procesu prywatyzacji w 1995 r. Zdaniem
NIK, nie zaistniały przewidziane umową przyczyny opóźnienia. Wynika to m.in. z
faktu, iż zleceniobiorca realizował podobne zlecenie na rzecz Spółki i znał (winien
znać) wszystkie okoliczności związane z jej działalnością. Zgodnie natomiast z
postanowieniami umownymi, w przypadku niewyrażenia zgody przez MPW, w dniu
tym Kancelaria Prawnicza BH znajdowałaby się w zwłoce.

•  Zgodnie z postanowieniem § 8 umowy nr 149/95 z 31 marca 1995 r. w przypadku
zwłoki w wykonywaniu przez wykonawcę zamówionych dzieł albo prac zleconych
(za wyjątkiem wyłącznej winy zamawiającego lub osoby trzeciej oraz siły
wyższej), zamawiającemu przysługuje prawo do obniżenia wynagrodzenia zgodnie
z ustaleniami na str. 7 umowy nr 149/95, jak również odstąpienie od umowy w
części lub całości - gdy zwłoka przekroczy 20 dni roboczych.
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Minister PW jako strona ww. umowy niezadowalająco
chronił interes Skarbu Państwa przez to, że dokonał odbioru

opracowań wadliwych (wycena), nie wnoszących efektów pracy własnej Kancelarii
(analiza prawna nieruchomości) i nie skorzystał z ww. prawa do częściowego
odstąpienia od umowy. Nadto MPW dokonało odbiorów zbyt późno by skorzystać ze
swoich praw, tj. już po ogłoszeniu zaproszenia do rokowań, w którym wykorzystano
informacje o spółce wynikające z tych analiz.

MPW przeprowadziło formalne odbiory opracowań prywatyzacyjnych w okresie od połowy września do

końca października 1995 r., czyli 2-3 miesiące po opracowaniu analiz i po terminie ogłoszenia zaproszenia do

rokowań (29 września 1995 r.) na nabycie akcji.

•  Powołana przez dyrektora generalnego MPW Komisja ds. odbioru przyjęła w dniu
14 września 1995 r. analizę ekonomiczno-finansową RUCH SA z lipca 1995 r.,
raport z badania sprawozdań finansowych za lata 1992-1994 (z lipca 1995 r.) i
wycenę wartości przedsiębiorstwa Spółki z lipca/sierpnia 1995 r. W dniu 18
października 1995 r. Komisja odebrała memorandum informacyjne i strategię
prywatyzacji (z sierpnia 1995 r.), a w dniu 26 października 1995 r. analizę prawną
(z czerwca i września 1995 r.). Komisja stwierdziła, że opracowania zostały
wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym, określonym w załączniku nr 1 do
omawianej umowy oraz terminowo, z wyjątkiem analizy prawnej, w odniesieniu
do której stwierdzono, że praca została wykonana zgodnie z warunkami
umownymi lecz  złożona z 10-dniowym opóźnieniem w stosunku do umownego
terminu. W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że istnieje podstawa do
obniżenia o 7,5% wynagrodzenia Doradcy za to opracowanie.

Analiza ekonomiczno-finansowa RUCH SA opracowana została według stanu na
31 grudnia 1994 r. Zawierała ona następujące części:

− I � analizę systemu organizacji i zarządzania,
− II � analizę marketingową,
− III � badanie sprawozdań finansowych,
− IV � analizę sytuacji finansowej Spółki,
− V � wycenę wartości przedsiębiorstwa.

Przydatność ww. analizy obniżały jej niedostatki merytoryczne. We wstępie do
analizy ekonomiczno-finansowej stwierdzono m.in.:

•  �W trakcie prowadzenia analiz konsultanci stwierdzali niejednokrotnie różnice w
danych pozyskiwanych z różnych źródeł a dotyczących tego samego zagadnienia
[...] w części przypadków nie udało się ujednolicić analizowanych wielkości.
Przyczyny tego stanu rzeczy to m.in.: prowadzenie analiz w różnych przekrojach
na szczeblu Oddziałów i Biura Zarządu Spółki, niejednorodne podstawy i różne
interpretacje analizowanych wielkości (m.in. dotyczy to danych o wielkościach

Odbiór opracowań
prywatyzacyjnych
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sprzedaży zarówno prasy jak towarów pozaprasowych w Oddziałach i grupach
towarowych, co wynika z różnej interpretacji momentu realizacji sprzedaży przez
służby finansowe i handlowe, zmiany zasad funkcjonowania Spółki (w tym zmiany
rozliczeń sprzedaży prasy) i różnego tempa wdrażania ich w poszczególnych
Oddziałach, niestaranność w opracowaniu raportów analitycznych w Spółce�.

•  W Raporcie biegłych rewidentów wraz z opiniami dotyczącymi sprawozdań
finansowych RUCH SA za lata 1992-1994 (sporządzonym w lipcu 1995 r.)
stwierdzono, że �Udział w Spółce z o.o. EMPIK stanowi aport rzeczowy wniesiony
przez Przedsiębiorstwo Kolportażowo-Handlowe RUCH w Warszawie o
równowartości 400 udziałów po 1.950 tys. zł każdy�. W rzeczywistości liczba
udziałów RUCH SA w spółce EMPIK wynosiła początkowo 4.000. W dniu 31
grudnia 1994 r. udziały te zostały zbyte na rzecz EASTBRIDGE N.V.

Opracowane dokumenty, zdaniem NIK, były powierzchowne i miały częstokroć
szkicowy charakter.

•  W Memorandum informacyjnym stwierdzono, że �...ani Minister Przekształceń
Własnościowych ani Kancelaria, ani Spółka, ani żaden z jej pracowników nie dają
żadnej bezpośredniej lub pośredniej gwarancji dotyczącej dokładności i
kompletności informacji zawartych w niniejszym memorandum, ani żadnych
innych informacji przekazanych w formie pisemnej lub ustnej w związku z
planowaną sprzedażą akcji Spółki. [...] Za jakiekolwiek błędy, niedokładności i
przeoczenia występujące w niniejszym memorandum oraz innych informacjach
pisemnych lub ustnych żaden z wymienionych wyżej podmiotów nie ponosi
odpowiedzialności. Potencjalny nabywca powinien polegać wyłącznie na własnych
badaniach, podjętych w celu ustalenia faktów dotyczących Spółki.�

•  W Analizie prawnej, opracowanej na podstawie informacji i dokumentów
dostarczonych przez Centralę i Oddziały RUCH  do dnia 12 czerwca 1995 r.
przyznano, że: �Wielość stosunków prawnych, w których pozostaje RUCH 
uniemożliwia, z przyczyn czysto technicznych, poddanie szczegółowej analizie
pisemnej każdego, istotnego z prawnego punktu widzenia, dokumentu� i �Analiza
została sporządzona na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez
RUCH. Z istoty rzeczy nie obejmuje ona zatem zagadnień, które nie znalazły
odzwierciedlenia w tych informacjach lub dokumentach�.

Zdaniem NIK, analiza prawna nie spełniała warunków określonych w
załączniku nr 1 do umowy, co kwalifikowało to opracowanie do odrzucenia i
zastosowania przez MPW postanowienia umowy o odszkodowaniu. W pkt. 1.1
załącznika do ww. umowy postanowiono bowiem m.in. że �Materiały źródłowe
analizy prawnej stanowić będą: zapisy w rejestrach sądowych, ewidencjach i
rejestrach administracji państwowej, księgach wieczystych oraz w dokumentacji
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prawnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej przedsiębiorstwa Spółki [...], a nie
jedynie dane pośrednio wynikające wyłącznie z dokumentów przedsiębiorstwa Spółki�.

Kancelaria Prawnicza BH dokonała dla potrzeb MPW wyceny
RUCH SA dwiema metodami: metodą wartości księgowej

netto i metodą dochodową. Wycena wartości przedsiębiorstwa RUCH SA z
lipca/sierpnia 1995 r. wpłynęła do DPK w dniu 11 sierpnia 1995 r.

Wartość RUCH SA według metody dochodowej Discounted Cash Flow (DCF)
wyliczona została przez Doradcę na kwotę: 142 mln zł - w wersji pesymistycznej oraz
229 mln zł - w wersji optymistycznej.

•  Przy opracowaniu wyceny metodą DCF założono m.in., że obowiązkowe odpisy z
zysku, tj. podatek dochodowy i oprocentowanie kapitału, pozostaną na
niezmienionym poziomie w okresie objętym prognozą. Nie brano pod uwagę, iż
oprocentowanie kapitału nie dotyczy spółek z chwilą ich prywatyzacji. Podatek
dochodowy przyjęto na poziomie zaplanowanym w 1995 r. przez Spółkę, tj. 43,7%
wyniku finansowego brutto. Było to o 3,7% więcej niż przewidywała wówczas
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (40%), a wynikało z założenia
wystąpienia w Spółce kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
Dla zaktualizowania skumulowanej wartości prognozowanych strumieni
pieniężnych, zastosowano w obydwu wersjach stopę dyskonta równą 19,5%, przy
czym oczekiwaną przez inwestorów stopę rentowności opartą na WIBID17

ustalono w przedziale 17,5-19,5%.

Wycena sporządzona przez Kancelarię Prawniczą BH dla MPW prowadziła,
zdaniem NIK, do zaniżenia wartości RUCH SA, szczególnie w �wersji
optymistycznej�, ze względu na bezzasadne założenie o kontynuowaniu obciążenia
Spółki �oprocentowaniem kapitału�, przyjęcie skrajnie niekorzystnego wskaźnika
rentowności inwestycji i założenia o zerowej stopie wzrostu firmy w ciągu 5 lat. W
przypadku dokonania korekty wyceny Spółki metodą DCF, polegającej na eliminacji
od 1997 r. �oprocentowania kapitału� po sprzedaży akcji Spółki (w wysokości
1 mln zł/rok), a także założeniu stopy dyskontowej w wysokości 17,5%, i stopie
wzrostu q=0%, wartość RUCH SA - wg szacunku Izby - stanowiłaby kwotę
268,4 mln zł, zaś przy stopie wzrostu q=2% wartość ta wzrosłaby do 293,9 mln zł.

Zarówno Kancelaria Prawnicza BH jak RUCH SA nie przedstawiły MPW trzeciej
metody wyceny, którą Kancelaria uwzględniła w opracowaniu zrealizowanym na
zlecenie Spółki. Według tej trzeciej metody wartość RUCH SA sięgała 660 mln zł, a
godziwa cena nabycia była określona na 300 mln zł (odpowiadało to ok. 100 zł/akcję).

                                                          
17 WARSAW INTERBANK BID RATE, roczna stopa procentowa jaką banki gotowe są zapłacić za środki

przyjęte na 3 miesięczny depozyt od innych banków, równą 25,56% (według Rzeczpospolitej z dnia 4 sierpnia
1995 r.)

Wycena Spółki
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•  Z dokumentu pn. �Wycena RUCH SA � wybór metody szczegółowej�, bez daty,
podpisanego przez 4 członków Zarządu RUCH, wynika m.in., że �...w treści
stosownego opracowania Kancelarii, należy jednak podkreślić pewne elementy,
uznane przez nią za istotne przy wyborze wyceny. [...] Powyższe elementy skłoniły
Kancelarię do zastosowania przy wycenie takich metod, które zaprezentowałyby
nie tylko wartość majątku spółki, czy też jej zdolność do generowania dochodów w
przyszłości, ale także uwidoczniły jej potencjał handlowy i ekonomiczny, którym
spółka dysponuje i który w znacznej mierze uwarunkowany jest systemem
logistycznym i jego infrastrukturą (przede wszystkim systemem przepływu
informacji). Stąd też w przedstawionym raporcie [...] dodatkowo oszacowano
wartość spółki na podstawie wielkości obrotów i ich udziału w rynku. Ta ostatnia
metoda stosowana jest w praktyce krajów europejskich, w odniesieniu do dużych
firm handlowych, zarządzających siecią dystrybucji o szerokim zasięgu
terytorialnym i zróżnicowanych warunkach, kształtujących w tej sieci poziom
ostatecznych wyników finansowych.�

Z dokumentu powyższego wynikają wartości Spółki uzasadniające znacznie
wyższą cenę, która byłaby godziwą ceną nabycia Spółki:

Wycena Wartość księgowa18 Rekomendacja
Metoda wartości aktywów netto 111,2 mln zł 106,0 mln zł
Metoda dochodowa 180,0 mln zł
Wycena oparta na wielkości obrotów 660,0 mln zł
Reasumpcja: wartość 100-180 mln zł
Reasumpcja: cena nabycia 300 mln zł

Według obliczeń Doradcy, wartość księgowa netto RUCH SA, wynikająca z bilansu po korektach na 31

grudnia 1994 r. wyniosła 124,5 mln zł. Zwraca jednak uwagę fakt, iż aktywa RUCH SA stanowiły liczne

nieruchomości, których status prawny w ok. 38% pozostał nierozpoznany przez Doradcę. Pominięcie tych

składników majątku Spółki powodowało zmniejszenie jej wartości ustalonej metodą aktywów netto.
We wspomnianej wcześniej analizie prawnej nieruchomości RUCH SA -

opracowanej przez Kancelarię Prawniczą BH - podano m.in., iż obejmuje ona stan
nieruchomości pozostających we władaniu Spółki, wg danych uzyskanych do 6 lipca
1994 r. i z uwagi na liczbę tych nieruchomości oraz ich znaczne rozproszenie, opiera
się wyłącznie na dokumentach i informacjach uzyskanych w Biurze Zarządu RUCH
SA, w dużej mierze niekompletnych. W ocenie autorów analizy, taka sytuacja, z uwagi
na �zaszłości historyczne� poprzedników prawnych Spółki oraz rozmiary
przedsiębiorstwa, nie powinna budzić zdziwienia, a uwarunkowanie sporządzenia
analizy od uzyskania kompletu informacji uniemożliwiłoby jej sporządzenie w
przewidywalnym terminie.
                                                          
18 Wartość księgowa na koniec września 1994 r.
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Wg autorów analizy, z uwagi na szczupłość danych, którymi dysponowali, w wielu
przypadkach przy kwalifikowaniu nieruchomości dokonano uogólnień graniczących
niekiedy z przypuszczeniami. �Uznaliśmy taki zabieg za wskazany. W przeciwnym
razie walor uogólniający analizy byłby znikomy�.

Doradca poprzestał przy tym na powtórzeniu w tym zakresie danych opracowania
sporządzonego rok wcześniej na zlecenie Spółki19, za które należność została już
zapłacona. Zdaniem NIK, działanie Kancelarii, która nie wniosła własnych ustaleń do
analizy, należy uznać za nierzetelne. Wypłacenie natomiast przez Zarząd RUCH SA
kolejny raz wynagrodzenia za dokument, który w przeważającej mierze stanowił
remake opracowania będącego jego własnością, było niegospodarne.

MPW nie zlecało firmom zewnętrznym wykonania weryfikacji sporządzonych

wycen RUCH SA, jak również nie dokonywało takich weryfikacji przez własne

służby, przy odbiorze tych opracowań. Krytyczne uwagi do wycen sporządzonych przez Kancelarię Prawniczą

BH miało MSP, aczkolwiek kilka miesięcy po odbiorze tych opracowań. Sporządzone przez Departament Spółek

i Restrukturyzacji MSP (DPSiR )w dniu 10 lutego 1997 r. Uwagi do wyceny wartości spółki RUCH SA dotyczyły

zarówno wyceny metodą skorygowanych aktywów netto, jak i metodą DCF. Weryfikacja ta stanowiła w zasadzie

aktualizację wycen Kancelarii z uwzględnieniem stawek podatkowych obowiązujących na lata 1997-2000,

stosownie do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych20.

W odniesieniu do wyceny metodą skorygowanych aktywów netto, zdaniem DPSiR, w pasywach
skorygowanego bilansu Spółki ujawnione rezerwy powinny wynosić nie 13,2 mln zł lecz 14,2 mln złotych.
Wobec czego skorygowana wartość aktywów netto wzrosłaby z 124,5 mln zł do 125,5 mln zł. Zwrócono uwagę
na następujące nieprawidłowości w wycenie metodą aktywów netto: nieuwzględnienie prawa wieczystego
użytkowania gruntów w wartościach niematerialnych i prawnych bilansu Spółki, co zmniejszało wartość majątku
trwałego i aktywów, podanie wartości budynków i budowli w kwocie 92,6 mln zł, podczas gdy skorygowana ich
wartość wynosiła 93,5 mln zł. Ponadto dostrzeżono potrzebę wyceny gruntów będących w wieczystym
użytkowaniu i ustalenia wynikającej stąd wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Zdaniem DPSiR, wartość RUCH SA według metody dochodowej, uwzględniając uwagi dotyczące stopy
opodatkowania oraz oprocentowania kapitału, powinna wynosić na dzień 12 lutego 1997 r.: 161,90 mln zł - w
wersji pesymistycznej i 263,28 mln zł - w wersji optymistycznej.
Uwagi DPSiR do wyceny metodą dochodową dotyczyły ponadto wykonania obliczeń niezgodnie z założeniami.
W podstawowych założeniach do wyceny podano, że: �Jako wartość końcową (rezydualną) po 5 latach przyjęto
skorygowaną wartość aktywów netto zaktualizowaną według odpowiedniej stopy dyskonta�. Natomiast w treści
podano, że �jako wartość końcową RUCH przyjęto skapitalizowany strumień pieniężny z ostatniego roku
prognozy, tj. z roku 1999�. Faktycznie zostało wykorzystane to drugie podejście. Gdyby przy ustalaniu wartości
rezydualnej przyjęto pierwsze, to jest uwzględniono skorygowaną wartość aktywów netto, wartość
Przedsiębiorstwa byłaby wyższa.
Autorzy wyceny założyli, że w całym okresie objętym prognozą Spółka będzie obciążona wydatkami z tytułu
oprocentowania kapitału nie uwzględniając faktu, że RUCH po sprywatyzowaniu nie będzie obciążony tym
wydatkiem. W konsekwencji, od 1998 roku należałoby wyeliminować to obciążenie z prognozy działalności
Spółki.

NIK podziela uwagi MSP w przedmiocie wycen. Ceny 1 akcji RUCH SA wynikające z ww. wycen
Doradcy oraz korekt proponowanych przez MSP i NIK były następujące (w zł/akcję, przy uwzględnieniu
2.912.800 akcji):

Metoda wyceny Hipotetyczna wartość 1 akcji
                                                          
19 Według stanu na 6 lipca 1994 r. � vide str. 109 opracowania z września 1994 r.
20 Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.

Weryfikacja wycen
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Według Doradcy Po korektach
skorygowane aktywa netto 42,74 43,09
dochodowa - wersja pesymistyczna 48,75 55,58
dochodowa - wersja optymistyczna 78,62 100,90

4.3. Postępowanie ofertowe

Według rozporządzenia RM z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia terminu udostępnienia akcji

(udziałów) należących do Skarbu Państwa w niektórych spółkach powstałych w wyniku przekształcenia

przedsiębiorstw państwowych, termin udostępnienia akcji RUCH SA przypadał na 31 grudnia 1996 r. (poz. 240

wykazu). Przedkładając Kierunki prywatyzacji na 1996 r., Minister PW został zobowiązany do przygotowania 5-

7 jsSP do prywatyzacji w drodze oferty publicznej. W pracach przygotowawczych zostało wymienione 6 spółek,

w tym RUCH SA.

Zobowiązanie to nie zostało wykonane przez Ministra PW. Proces prywatyzacyjny RUCH SA prowadzony był w

trakcie Reformy Centrum, w warunkach zmiany organu odpowiadającego za prywatyzację. Rozporządzeniem

Rady Ministrów z 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji

Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji21 zarządzono m. in., że z dniem 1

stycznia 1997 r. Minister SP przejmuje zadania i kompetencje w zakresie wykonywania praw z akcji w spółkach

należących do Skarbu Państwa, wykonywanych przez Ministra PW.
Spośród 3 dopuszczonych art. 23 ustawy o ppp trybów zbycia akcji Skarbu Państwa, Minister PW zdecydował o
wyborze publicznego zaproszenia do rokowań w sprawie nabycia akcji RUCH SA.

W dniu 29 września 1995 r. Minister PW opublikował w
dziennikach Rzeczpospolita i Financial Times zaproszenie

potencjalnych inwestorów do rokowań w sprawie nabycia nie mniej niż 10% akcji
spółki RUCH SA. Wpłynęło 12 zgłoszeń zainteresowanych firm (w terminie 13
października 1995 r.). Oferenci zostali zakwalifikowani jako inwestorzy w 3
kategoriach: branżowy, finansowy, strategiczny:

1) UNIVERSAL SA w Warszawie � inwestor finansowy.
2) Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA w Warszawie � inwestor

branżowy.
3) Mees Pierson Eur America � Bank Inwestycyjny � inwestor finansowy.
4) Reemtsma International (Poland) Sp. z o.o. w Warszawie � inwestor strategiczny.
5) KOLPORTER SA w Kielcach � inwestor branżowy.
6) Kouri Capital Group Inc. Spółka prawa amerykańskiego. Grupa kapitałowa z

udziałem kapitału fińskiego � inwestor strategiczny.
7) Towarzystwo Ubezpieczeniowe Fenix SA w Katowicach � inwestor finansowy.
8) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju � inwestor finansowy.
9) Orkla Media Newspapers Sp. z o.o. we Wrocławiu � inwestor branżowy.

                                                          
21 Dz. U. Nr 157 z 31 grudnia 1996 r.

Zaproszenie do
rokowań
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10) ABCO Sp. z o.o. w Warszawie � inwestor strategiczny.
11) Polinvest Holding AG Spółka prawa szwajcarskiego utworzona w celu

uczestniczenia w prywatyzacji RUCH SA � inwestor branżowy.
12) Hachette Distribution Services (HDS) oraz Wydawcy Prasy Sp. z o.o. � inwestor

branżowy.

Memorandum informacyjne RUCH SA zostało udostępnione po 2 listopada
1995 r. wszystkim ww. podmiotom, z wyjątkiem firmy KOLPORTER SA �
konkurenta RUCH SA na rynku polskim.

W ustalonym terminie, tj. 29 listopada 1995 r., Komisja dokonała otwarcia ofert

wstępnych. Złożyły je Kouri Capital Group, Inc. - spółka prawa amerykańskiego z

siedzibą w Stamford, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Fenix SA w Katowicach, UNIVERSAL SA w Warszawie,

Polinvest Holding AG � spółka prawa szwajcarskiego oraz Hachette Distribution Services (HDS) występujące

łącznie ze Spółką Wydawcy Prasy Sp. z o.o. Warunki zakupu akcji RUCH SA przez 5 wyżej omówionych spółek

były następujące:

Wyszczególnienie Universal Kouri Cap. Fenix Polinvest HDS-WP
1. Wartość Spółki wg oferenta

(mln USD)
68,6 58 - 72,8 106 65 84,5

2. Pakiet akcji nabywany od
Skarbu Państwa (w %)

51 31 � 39 10 � 75 60 � 75 min. 60

3. Cena oferowana za akcję
(w USD)

23,56 20 � 25 36,4 22,31 29

4. Nakłady inwestycyjne
(mln USD)

24 50 12 50 57

5. Gwarancja zatrudnienia* − − 24 m-ce 24 m-ce 12 m-cy
* Wśród innych zobowiązań w pakiecie socjalnym, UNIVERSAL SA i HDS zobowiązały się do zmiany systemu

wynagrodzenia, a Polinvest deklarował 30% podwyżkę płac. Ponadto UNIVERSAL SA zobowiązał się do
sprzedaży pracownikom akcji odpowiadających 20% kapitału akcyjnego

Kancelaria Prawnicza BH rekomendowała wzięcie pod uwagę inwestorów
branżowych (Kouri Capital Group Inc., Polinvest Holding AG i HDS-WP Sp. z o.o.), a
w ramach tej grupy udzielenie Spółce HDS-WP Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Polinvest
Holding AG prawa do dokonania weryfikacji Spółki przed złożeniem ostatecznej
oferty. Minister PW zdecydował, że do niezależnego badania Spółki dopuszczone
zostaną HDS-WP Sp. z o.o., Polinvest i Fenix (ten ostatni po zweryfikowaniu w
nadzorze ubezpieczeniowym).

Wskutek wniesionych przez Ministra Finansów zastrzeżeń wobec TU Fenix SA, iż
prowadzi ono �politykę lokacyjną niezgodnie z przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, tj. ma brak pokrycia funduszu ubezpieczeniowego oraz
nieprawidłową strukturę jego pokrycia�, ostatecznie prawo przeprowadzenia badań
RUCH otrzymali Polinvest Holding A.G oraz HDS-WP Sp. z o.o.

Porównanie ofert
nabycia akcji RUCH SA



Informacja o wynikach kontroli przygotowania prywatyzacji RUCH SA

26

Ustalony przez MPW termin złożenia ostatecznej oferty - koniec marca 1996 r. - został
na wniosek inwestorów, poparty przez Doradcę prywatyzacyjnego, przedłużony do 30
kwietnia 1996 r. Wpłynęła jedna oferta od Konsorcjum HDS22.

Konsorcjum HDS złożyło ofertę zakupu 1.165,120 akcji zwykłych RUCH SA na
okaziciela bezpośrednio w dniu podpisania Umowy Kupna Akcji oraz nabycia prawa do
zakupu 1.019.480 akcji po tej samej cenie, co akcje nabywane w dniu podpisania
Umowy. Opcja przysługiwałaby proporcjonalnie do wykonania zobowiązań
Konsorcjum, rozumianych jako zapewnienie Spółce dodatkowych kapitałów własnych
w okresie 3 lat od dnia podpisania Umowy Kupna Akcji. Główne elementy oferty
Konsorcjum HDS, obejmowały:
1. Cena jednostkowa nabywanych akcji. 77,50 zł, ekwiwalent 29,18 USD23

2. Liczba akcji nabywanych w dniu umowy. 1.165.120 akcji (40% wszystkich akcji RUCH)
3. Liczba akcji do nabycia w opcji. 1.019.480 akcji (35% wszystkich akcji)
4. Łączna wartość nabywanych akcji 169.306,5 tys. zł, równowartość 63.756,9 tys.

USD (75% wszystkich akcji)
5. Kapitalizacja Spółki wg oferowanej ceny. 225.742 tys. zł, równowartość 85.009,2

tys. USD
6. Program inwestycyjny (6 lat). 303,6 mln  zł, równowartość 114.328,7 tys.

USD
7. Zobowiązanie do podwyższenia kapitałów

własnych RUCH  (3 lata).
79.665,000 zł, równowartość 30 mln USD.

8. Pakiet socjalny. Do negocjacji. Gwarancja zatrudnienia przez
minimum 1 rok.

Kancelaria Prawnicza BH w Ocenie oferty ostatecznej nabycia akcji RUCH SA z
17 maja 1996 r., rekomendowała następujący schemat przyszłej prywatyzacji:

− sprzedaż Konsorcjum 40% akcji Spółki i zastrzeżenie opcji nabycia 20% akcji, w
miarę realizacji zobowiązań inwestycyjnych,

− pożądane wprowadzenie części akcji (min. 20%) Spółki na giełdę,
− zachowanie przez Skarb Państwa 5% akcji na cele reprywatyzacji,
− przydzielenie pracownikom 15% akcji w przypadku wejścia w życie ustawy o

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

W tym okresie, decyzją Ministra PW, oferowana przez Skarb Państwa wielkość
pakietu akcji RUCH SA wynosiła �Nie więcej niż 55%�. Realizacja oferty
Konsorcjum HDS w pełnym zakresie (75%) nie była zatem możliwa bez zmiany
                                                          
22 Konsorcjum HDS utworzyła Spółka HDS � WP Sp. z o.o. oraz SPC SA. Spółka HDS � WP Sp. z o.o. została

utworzona przez Hachette Distribution Services SA z siedzibą w Paryżu (85% udziałów) oraz Wydawców
Prasy Sp. z o.o. (15% udziałów) � założoną przez Unię Wydawców Prasy - stowarzyszenie polskich
wydawców prasy. SPC SA w Warszawie została utworzona przez �Echo Press� SA w Kielcach (34% akcji),
ELEKTRIM SA w Warszawie (33%) i �Forin� Sp. z o.o. w Warszawie - podmiot w 100% zależny od BIG SA
w Warszawie (33%).

23 Wszystkie ww. kwoty w dolarach USA zostały obliczone przy zastosowaniu średniego kursu złotego do dolara
USA w wysokości 2,655 � zgodnie z tabelą kursów NBP nr 83/96.
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stanowisk stron. Pole do ewentualnych negocjacji było ponadto ograniczone, bowiem
przy uwzględnieniu oferty Konsorcjum HSD, a także rezerwy reprywatyzacyjnej i akcji
dla pracowników, na zamierzoną przez MSP sprzedaż w drodze oferty publicznej24

pozostałoby jedynie 5% akcji.

4.4. Wybór i negocjacje z Konsorcjum HDS

W dniu z 23 maja 1996 r. Minister PW otrzymał złożoną przez
Konsorcjum HDS ofertę ostateczną nabycia akcji RUCH SA i

zdecydował przystąpić do negocjacji, wskazując jednak na potrzebę wynegocjowania
wzrostu ceny, uwzględniając wyniki Spółki za 1995 r. Zważywszy, że RUCH SA
musiała być spółką publiczną � miał to być warunek �wykupienia opcji na większość�
dla inwestora.

Oferty Konsorcjum HSD, dotyczące nabycia 75% akcji, były modyfikowane 4-
krotnie, tj. 11 września, 20 września, 16 października i 13 grudnia 1996 r. W tym
okresie odpowiedzialność za prowadzenie rokowań przez Skarb Państwa
przekazywana była pomiędzy urzędem Ministra PW a urzędem Ministra SP. W ofercie
z 13 grudnia 1996 r. w porównaniu do oferty z 11 września1996 r.:

− Wartość RUCH SA, wg oceny oferenta, wzrosła z 90 mln dolarów USA
(248.461,8 tys. zł) do 110,7 mln dolarów USA (102 mln dolarów USA wg ceny za
akcje nabywane w dniu umowy),

− Cena oferowana za jedną akcję wzrosła z 30,9 dolarów USA i 37,08 dolarów USA
w ofercie z 16 października 1996 r. do średnio 38,18 dolarów USA (35,02 dolarów
USA za akcje nabywane w dniu umowy � 40% liczby wszystkich akcji � oraz
41,43 dolarów USA za akcje nabywane w opcji),

− Zobowiązania dotyczące nakładów inwestycyjnych zwiększyły się ze 110 mln
dolarów USA (303,6 mln zł) do 155 mln dolarów USA (430 mln zł), w tym w
wyniku podniesienia kapitału (w okresie 3 lat) z 40 mln dolarów USA do 45 mln
dolarów USA.

W IV kwartale 1996 r. 3-krotnie przedłużane były okresy wyłączności w
negocjacjach z Konsorcjum HSD, kolejno do 16 października, do 31 października i do
13 grudnia 1996 r. W tym czasie Minister PW, a następnie Sekretarz Stanu w MSP -
p. W.K. uzależniał podpisanie i sfinalizowanie umowy sprzedaży akcji m.in. od
podwyższenia ceny nabycia akcji RUCH SA oraz zwiększenia kwoty inwestycji w
trybie podwyższenia kapitału akcyjnego.

                                                          
24 Podsekretarz Stanu MPW - p. L.J. pismem z 21 czerwca 1996 r. zwrócił się do dyrektora DPK w MPW: �Z

niepokojem konstatuję fakt braku postępów w przygotowaniach oferty publicznej przez DPK. Przypominam,
że w Kierunkach prywatyzacji na 1996 r. MPW zostało zobowiązane do przygotowania 5-7 j.s.S.P. do
prywatyzacji w drodze oferty publicznej. W pracach przygotowawczych zostały wymienione następujące
spółki: Polar, Świecie, Azoty, Romet, DROMEX, RUCH.�

Negocjacje z
Konsorcjum HDS
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Kancelaria Prawnicza BH oceniła ofertę z 13 grudnia 1996 r. jako dobrą pod
względem cenowym, zwłaszcza w świetle wyników finansowych osiągniętych w tym
czasie przez RUCH SA zwracając uwagę, że wynikowa wartość Spółki (102 mln
dolarów USA) przekraczała górną granicę jej wyceny, dokonanej przez Doradcę.

DPSiR przedstawił w dniu 19 grudnia 1996 r. Sekretarzowi Stanu w MSP analizę
warunków oferty ostatecznej, złożonej przez Konsorcjum HDS z prośbą o podjęcie
decyzji �o jej odrzuceniu bądź przyjęciu i wyrażeniu zgody na negocjacje pozostałych
parametrów transakcji�. Sekretarz Stanu zdecydował:

− �akceptuję warunki oferty � proszę doprecyzować zapisy pakietu socjalnego � ale
nie jest on wiążący jeżeli chodzi o podpisanie umowy,

− proszę doprecyzować, uzgodnić zapisy projektu umowy � proszę przygotować
dokumenty do zamknięcia transakcji z Hachette + SPC�.

W dniu 31 grudnia 1996 r. DPSiR przesłał Sekretarzowi Stanu w MSP
wynegocjowany projekt umowy sprzedaży akcji RUCH SA. W tym samym dniu
Sekretarz Stanu zdecydował:

•  �Akceptuję wynegocjowane warunki transakcji, proszę uruchomić procedurę
wewnętrznych uzgodnień w resorcie projektu umowy sprzedaży akcji. Wobec
trwającej zewnętrznej �awantury� wokół projektu prywatyzacji inwestor powinien
uzyskać z naszej strony potwierdzenie uzgodnień np. w postaci protokółu
uzgodnień�.

Pismem z 31 grudnia 1996 r. Minister SP zwrócił się do Sekretarza Stanu w MSP
o �poinformowanie na piśmie o warunkach przygotowanej umowy sprzedaży
RUCH SA. Informację tę proszę przedłożyć przed podpisaniem umowy�. W
odpowiedzi przedstawionej w tym samym dniu Ministrowi SP, Sekretarz Stanu w MSP
stwierdził m.in., iż zaakceptował w dniu 20 grudnia 1996 r. warunki cenowe �ostatniej
oferty�, przedstawione przez Konsorcjum HDS. W celu zamknięcia transakcji
Konsorcjum HDS musiało bowiem uzgodnić ze związkami zawodowymi RUCH SA. i
Zarządem Spółki ostateczną treść pakietu socjalnego i inwestycyjnego oraz że
negocjacje nad tym zagadnieniami ukończono w dniu 30 grudnia 1996 r. W dalszej
części pisma Sekretarz Stanu w MSP podał że �...Do dzisiejszego dnia trwają prace
nad umową sprzedaży akcji. Zgodnie z procedurą MSP przed podpisaniem umowy
należy uzyskać opinie trzech Departamentów Ministerstwa. W załączeniu przedkładam
Panu Premierowi egzemplarz umowy zawierający ostateczne warunki pakietu
socjalnego i inwestycyjnego�.
Projekt umowy sprzedaży akcji RUCH SA został zaakceptowany przez Sekretarza
Stanu w MSP. Na każdej stronie egzemplarza projektu tej umowy znajdują się po dwie
nieczytelne parafy.
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W dniu 31 grudnia 1996 r. zaakceptowany został przez
Sekretarza Stanu MSP - p. W.K. Protokół uzgodnień
istotnych warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki

Akcyjnej RUCH pomiędzy MSP, a Konsorcjum HDS. Załącznikiem do Protokołu
uzgodnień był Wstępny projekt umowy sprzedaży akcji RUCH SA. W dokumencie tym
uzgodniono m.in. podstawowe wielkości transakcji sprzedaży akcji i pakietu
inwestycyjnego, potwierdzono, że Kupujący uzyskali wyłączność na negocjacje w
sprawie nabycia akcji RUCH SA i podpisali w dniu 30 grudnia 1996 r. porozumienie
ze związkami zawodowymi w RUCH SA w sprawie gwarancji pracowniczo-
związkowych, a doradcy stron wynegocjowali wstępny projekt umowy sprzedaży akcji.

Podstawowe warunki umowy sprzedaży akcji RUCH SA, której zawarcie
przewidywano, obejmowały: zobowiązanie, iż Konsorcjum nabędzie 40% akcji
RUCH SA za złotową równowartość 40,8 mln dolarów USA, co zakładało
kapitalizację Spółki na poziomie 102 mln dolarów USA, zobowiązanie Kupujących do
spowodowania dokonania przez Spółkę inwestycji o łącznej wartości nie niższej niż
równowartość złotowa kwoty 155 mln dolarów USA w okresie 6 lat od daty uzyskania
własności akcji, podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o równowartość kwoty
45 mln dolarów USA.
Z chwilą wykonania zobowiązania do podwyższenia kapitału akcyjnego Kupujący
mieli uzyskać prawo nabycia od Skarbu Państwa 35% akcji RUCH SA, za cenę
stanowiącą równowartość w złotych kwoty dolarów USA ustalonej dla nabycia 40%
akcji, powiększonej o odsetki wyliczone według 12-miesięcznej stawki LIBOR,
(równowartość 42,24 mln dolarów USA).

Strony ustaliły, że umowa sprzedaży akcji, o treści uwzględniającej wskazane
wyżej jej podstawowe ustalenia, zostanie zawarta niezwłocznie po ustaleniu
wszystkich pozostałych kwestii. Z ustaleń kontroli wynika, że warunki cenowe w
wynegocjowanym Protokóle uzgodnień niekorzystnie odbiegały od oferowanych
dotychczas w procesie negocjacji z Konsorcjum HDS: kapitalizację Spółki
zmniejszono ze 110,7 do 102 mln dolarów USA, a natychmiastową płatność za 40%
akcji z 37,08 do 35,02 dolarów USA/akcję, nakłady inwestycyjne miały zostać
sfinansowane ze środków wygenerowanych przez RUCH SA (pierwotnie 40 mln
dolarów USA ze środków Konsorcjum HDS). Wynegocjowany wzrost płatności za
35% akcji nabywanych w opcji nie równoważy, zdaniem NIK, ww. ustępstw.

4.5. Rozszerzenie liczby podmiotów do negocjacji w sprawie
nabycia akcji RUCH SA

W dniu 2 sierpnia 1996 r., tj. przed wrześniową decyzją
Ministra PW o przedłużeniu okresu wyłączności dla

Protokół uzgodnień
pomiędzy MSP i
Konsorcjum HDS

Oferta Konsorcjum PGK
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negocjacji z Konsorcjum HDS, Prezes Zarządu UNIVERSAL SA zwrócił się do
Ministra PW o �zgodę na dopuszczenie do rokowań w sprawie nabycia akcji RUCH
SA�, informując m.in., że UNIVERSAL SA wraz z grupą inwestorów
reprezentujących polski kapitał, jest gotów zaakceptować wszystkie dotychczasowe
warunki umów uzgodnione w negocjacjach z drugim potencjalnym nabywcą, łącznie z
inwestycjami kapitałowymi, zaoferować wyższą cenę nabycia akcji niż oferowana
przez Konsorcjum HDS, zgadza się na nabycie mniej niż 50% akcji RUCH SA, a jego
oferta gwarantuje utrzymanie dystrybucji prasy w rękach kapitału polskiego.

W dniu 2 września 1996 r. tym razem w imieniu Konsorcjum Polskiej Grupy
Kapitałowej (Konsorcjum PGK), Prezes UNIVERSAL SA skierował jednobrzmiące
pisma do Prezesa Rady Ministrów RP i Ministra PW. W pismach tych - nawiązując do
oferty UNIVERSAL SA z dnia 26 lutego 1996 r. - informował o utworzeniu
Konsorcjum PGK, które zdecydowane jest uczestniczyć w prywatyzacji RUCH SA.25

Prezes UNIVERSALU SA zadeklarował: przyjęcie wyższej wartości
przedsiębiorstwa od oferowanej przez dotychczasowych oferentów, przejęcie 40%
pakietu akcji, publiczną sprzedaż dalszych 40% akcji, pozostawienie 20% akcji w
gestii Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zaspokojenie zobowiązań Skarbu Państwa,
inwestycje w wysokości 200-250 mln dolarów USA w ciągu 4 lat (wymianę
wszystkich istniejących kiosków i wybudowanie około 4 tysięcy nowych, wzmocnienie
taboru transportowego oraz reorganizację systemu dystrybucji). Wysunięto propozycję
wspólnych inwestycji z Totalizatorem Sportowym - budowy około 3 tysięcy
odpowiednio powiększonych kiosków, w których Totalizator przyjmowałby
dodatkowe gry i zakłady, co miało zwiększyć wpływy Skarbu Państwa. Dyrektor
Gabinetu Prezesa Rady Ministrów poprosił o pilną opinię w tej sprawie dla Prezesa
Rady Ministrów.

W dniu 9 września 1996 r. Konsorcjum PGK złożyło - w nawiązaniu do oferty
UNIVERSAL SA, złożonej w ramach zaproszenia do rokowań z 29 września 1995 r. -
informację o jej uzupełnieniu w zakresie podmiotowo-przedmiotowym, wnosząc o
dopuszczenie do rokowań w sprawie nabycia akcji RUCH SA.

•  Warunki przewidywały alternatywnie: nabycie 1.485.528 sztuk (51%) akcji
RUCH SA po cenie stanowiącej równowartość 80,78 dolarów USA za akcję, tj. za
ok. 120 mln dolarów USA, co odpowiadało wartości całkowitej Spółki w kwocie
235 mln dolarów USA, lub nabycie 1.165.120 sztuk (40%) akcji w cenie
stanowiącej równowartość w złotych kwoty 68,66 dolarów USA za akcję, tj. za ok.
80 mln dolarów USA, co odpowiadało wartości całkowitej Spółki na poziomie
200 mln dolarów USA. Zadeklarowano ponadto zainwestowanie w rozwój

                                                          
25 Według ww. pisma, w skład Konsorcjum PGK wchodziła Polska Grupa Kapitałowa i UNIVERSAL SA.

Polską Grupę Kapitałową tworzyły: Totalizator Sportowy, Bank Rozwoju Eksportu, Telewizja POLSAT SA,
MULTICO, RMF-FM, OPTIMUS SA oraz spółka założona przez wydawców prasy w Polsce.
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RUCH SA co najmniej 200 mln dolarów USA i wprowadzenie Spółki na Giełdę
Papierów Wartościowych.

Jeden z członków Konsorcjum PGK, tj. UNIVERSAL SA zwrócił się w dniu 12
września 1996 r. do Ministra PW z oświadczeniem, iż �UNIVERSAL SA jest gotowy
zaakceptować wszelkie dotychczasowe uzgodnienia dotyczące negocjowanych umów
sprzedaży akcji RUCH SA, które MPW uzna za istotny warunek sprzedaży
przedsiębiorstwa�.

W dniu 16 września 1996 r., Dyrektor Departamentu Prywatyzacji Kapitałowej
MPW poprosił Ministra PW o �podjęcie decyzji kierunkowej� wobec złożenia
9 września 1996 r. przez Konsorcjum PGK propozycji nabycia akcji RUCH SA.

•  DPK ocenił propozycję jako atrakcyjną cenowo, zawierającą rozwiązania kwestii
publicznej emisji oraz zapewniającą rozproszenie akcji. DPK stwierdził jednak, że
propozycja ta �...zawiera zbyt wiele niewiadomych by mogła być traktowana jako
oferta i być uznana jako podstawa dla prowadzenia ewentualnych dalszych
rozmów�. Departament podzielił opinię Doradcy, zawartą w �Ocenie propozycji
nabycia akcji RUCH SA złożonej przez UNIVERSAL SA i Polską Grupę
Kapitałową� z 16 września 1996 r., że należy wyjaśnić charakter złożonej
propozycji, ustalić precyzyjny skład Konsorcjum PGK i możliwości finansowe
jego członków, warunki umowy oraz uzyskać szczegółowe informacje o planach
wobec RUCH SA. Zdaniem Kancelarii Prawniczej BH, propozycja Konsorcjum
PGK nie przybrała formalnego charakteru oferty ostatecznej, nie została poddana
weryfikacji, nie można ocenić jej wiarygodności i nie może stanowić tła dla
jakichkolwiek porównań z ofertą Konsorcjum HDS. Treść uzupełnień miała
wpłynąć na kierunki dalszych działań.

W tym okresie Minister PW prowadził rokowania z Konsorcjum HDS i do lutego
1997 r. nie podjęto działań i analiz dotyczących oferty Konsorcjum PGK.

W trakcie prowadzonych negocjacji z Konsorcjum HDS, w
dniu 11 lutego 1997 r. Podsekretarz Stanu w MSP- p. L.J.
zwrócił się do Prezesa Zarządu UNIVERSAL SA w sprawie

�...precyzyjnego i ostatecznego sformułowania oferty Polskiej Grupy Kapitałowej na
zakup pakietu akcji RUCH [...] chciałbym też by oferta ta miała charakter
nieodwołalny i została potwierdzona odpowiednią gwarancją renomowanego banku,
co pozwoli Ministrowi SP potraktować ja jako w pełni wiarygodną�.

Kancelaria Prawnicza BH oceniła, iż oferta Konsorcjum PGK z 28 lutego 1997 r.
nie jest ofertą w znaczeniu cywilnoprawnym, tj. oświadczeniem solennym,
zawierającym istotne postanowienia umowy, a brak w propozycji zakupu klauzuli

Negocjacje z
Konsorcjum PGK
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solidarności wyłącza jakiekolwiek roszczenia wobec Konsorcjum PGK in corpore.
Zastrzeżenia dotyczyły też warunków oferty.

•  Zdaniem Doradcy, �W wyniku przyjęcia propozycji PGK, jej członkowie objęliby
40% akcji RUCH SA, nie wiadomo w jakich proporcjach. Przyjęcie propozycji
Konsorcjum spowoduje, że RUCH, będzie kontrolowany przez podmioty
praktycznie nieznane (RSTV SA, AS Motors Sp. z o.o.), nie mające żadnych
doświadczeń w branży (nie są to na pewno inwestorzy strategiczni), nie będące też
instytucjami finansowymi i nie dysponujące znaczącymi środkami własnymi. Żaden
z uczestników konsorcjum, nie wykazał, że takie wystarczające, jak na skalę
przedsięwzięcia, środki posiada. Uczestnicy konsorcjum przedłożyli skuteczne
zabezpieczenia wykonania zobowiązań na kwotę 40 mln USD, przy deklaracji
nabycia akcji za 80 mln USD + nakłady inwestycyjne w wysokości 200 mln USD.
Prawdopodobnie zakup akcji RUCH zostałby sfinansowany kredytami bankowymi.
W związku z tym zachodzi obawa, że konieczność spłaty kredytu zwiększy nacisk na
wykorzystanie RUCHU jako sieci dla dystrybucji towarów (UNIVERSAL �
tekstylia) lub usług uczestników konsorcjum�.

Zdaniem Izby, powyższe argumenty Kancelarii Prawniczej BH, dotyczące oceny
zdolności finansowej uczestników Konsorcjum PGK, jak również obawy co do zakupu
akcji ze środków kredytowych, nie znajdowały uzasadnienia w faktach. Jednym z
uczestników Konsorcjum PGK była bowiem Spółka UNIVERSAL SA, która w
bilansie za 1996 r. wykazała aktywa w wysokości 442,1 mln zł, w tym finansowy
majątek trwały w kwocie 176,4 mln zł oraz zysk netto w wysokości 23,0 mln zł.26 Z
kolei finansowanie inwestycji kapitałowych - zwłaszcza o dużych rozmiarach - za
pomocą obcych środków (np. kredytów lub pożyczek) jest bowiem częstą praktyką.

Konsorcjum PGK przesłało do MSP w marcu 1997 r. � w ramach uzupełnienia
oferty zakupu akcji RUCH SA - �pakiet inwestycyjny, socjalny, gwarancje dla
związków zawodowych jak również propozycję wprowadzenia akcji RUCH SA do
obrotu publicznego�.
Główne elementy oferty Konsorcjum PGK i Konsorcjum HDS przedstawiały się jak
niżej:

Treść Konsorcjum PGK Konsorcjum HDS
Wartość Spółki 200 do 235 mln USD 102 mln USD
Realny wpływ do
Skarbu Państwa

80 mln (40% akcji) lub 102 mln
USD (51 % akcji)

40,8 mln USD w chwili zawarcia
umowy i 42,24 mln USD w chwili
nabycia 35% (waloryzacja LIBOR)

                                                          
26 Źródło: Almanach Spółek Giełdowych � czerwiec 1999 r. - Wydawnictwo �Parkiet�.
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Pakiet
inwestycyjny

1) 200 mln USD � kwota wyróżnia
grupy wydatków lecz nie jest
wpisana w cykl inwestycyjny

2) Niejasne źródło nakładów
inwestycyjnych

3) Zobowiązanie do podwyższenia
kapitału akcyjnego do 50 mln
USD

1) 155 mln USD - ze szczegółowym
rozbiciem na grupy wydatków
inwestycyjnych i harmonogramem
realizacji

2) Źródło finansowania: kredyty
podwyższenie kapitału

3) Zobowiązanie do podwyższenia
kapitału akcyjnego o 45 mln USD

Pakiet socjalny 3-letnia gwarancja niezwalniania
pracowników z przyczyn leżących
po stronie pracodawcy, waloryzacja
wynagrodzeń o wskaźnik inflacji +
3%, gwarancje: szkoleń i związkowe

Waloryzacja wynagrodzeń o wsk.
wzrostu cen, premie specjalne,
gwarancje: utrzymania poziomu
świadczeń socjalnych, szkolenia
pracowników, świadczeń w ramach
bhp, związkowe, zobowiązania do
odkupowania akcji pracowniczych

Misja Spółki 1) Ogólny zarys misji
2) Brak danych nt. źródeł know-how

i jego jakości

1) Gwarancja zachowania ciągłości
misji

2) Obowiązek utrzymania nierentow-
nej sieci dystrybucji prasy książek

3) Gwarancja rozwoju Spółki przez
transfer know-how od partnera

Gwarancje Skuteczne zabezpieczenie na łączną
sumę 56,5 mln USD

Udzielone przez  Hachette

Kary umowne brak System kar zabezpieczający interes
Skarbu Państwa w przypadku
niewykonania umowy, �złota akcja�

Inne Wprowadzenie akcji do publicznego
obrotu

Indywidualne gwarancje zatrudnienia
(3 lata)

W opinii Kancelarii Prawniczej BH, Konsorcjum PGK nie przedstawiło
ostatecznie wiążącej oferty, a podane informacje nie rozwiały podstawowych
wątpliwości odnośnie źródeł finansowania transakcji, zabezpieczenia wykonania
zobowiązań przez potencjalnych nabywców, gwarancji zachowania misji RUCH SA,
możliwości wsparcia �technologicznego� Spółki, sposobu zarządzania Spółką po
przejęciu nad nią kontroli. W opinii tej stwierdzono, że �Ocena merytoryczna uległa
zmianie o tyle, że w przedstawionej do analizy dokumentacji znalazły się bardziej
szczegółowe informacje na temat pakietu socjalnego, grup inwestycyjnych czy
transferu know-how�.

W trakcie negocjacji z Konsorcjum PGK, Minister SP przyznał
w dniu 4 marca 1997 r. wyłączność negocjacyjną Konsorcjum

HDS (do 18 marca 1997 r.). Według oceny (uzupełnionej oferty Konsorcjum PGK)
sporządzonej przez DPSiR i przedłożonej Ministrowi SP w dniu 5 marca 1997 r.,

Kontynuacja negocjacji
z HDS
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ewentualne podjęcie rozmów z tym kontrahentem mogło nastąpić dopiero po
bezskutecznym upływie wyłączności negocjacyjnej dla Konsorcjum HDS.

Minister SP poinformował Prezesa Zarządu HDS-WP Sp. z o.o., iż warunkiem
podpisania umowy sprzedaży akcji RUCH SA powinno być w szczególności
podwyższenie ceny za 75% pakiet akcji, zwiększenie kwoty gwarantowanego
podwyższenia kapitału akcyjnego ze środków pochodzących spoza Spółki, a także
zobowiązanie do wprowadzenia do publicznego obrotu pakietu akcji RUCH SA, po
przeprowadzeniu niezbędnej restrukturyzacji Spółki.
Minister SP uzasadniał postawienie ww. warunków ujawnieniem przez HDS w
prasie27 ceny i innych elementów oferty, złożonej Skarbowi Państwa na nabycie akcji
RUCH SA oraz �złożeniem, także na skutek tego ujawnienia, oferty przez innego
inwestora�. Minister SP stwierdził też, iż brak potwierdzenia do dnia 10 marca 1997 r.
będzie oznaczał rezygnację Konsorcjum HDS z prowadzenia dalszych negocjacji na
zasadzie wyłączności. W takim wypadku Skarb Państwa będzie zwolniony z wszelkich
skutków zerwania negocjacji.

Pismem z 7 marca 1997 r. Prezes Zarządu HDS�WP Sp. z o.o. odmówił
wznowienia negocjacji cenowych stwierdzając, że w końcu grudnia 1996 r. strony
zdecydowały się na nadanie osiągniętemu porozumieniu wymiaru prawnego poprzez
podpisanie w dniu 31 grudnia 1996 r. Umowy Przedwstępnej, wyliczającej istotne
warunki transakcji, uznającej istnienie pakietu socjalnego oraz wyłączności posiadanej
przez Konsorcjum HDS, a także wyrażający wspólny zamiar stron sfinalizowania
transakcji i podpisania umowy sprzedaży akcji, której tekst został załączony do Umowy
Przedwstępnej.
Zdaniem Konsorcjum HDS, Umowa Przedwstępna posiada znaczenie i walor prawny,
w efekcie czego brak działania po stronie MSP, zmierzającego do sfinalizowania
umowy sprzedaży akcji, oraz list wysłany do Konsorcjum PGK, mogą być uznane za
aktywne naruszenie klauzuli wyłączności oraz pogwałcenie własnych procedur
ustalonych przez MSP. Prezes HDS-WP Sp. z o.o. stwierdził nadto, że treść listu MSP
z dnia 4 marca 1997 r., potwierdza pogwałcenie Umowy Przedwstępnej, podpisanej w
dniu 31 grudnia 1996 r., przez próbę ponownego otwarcia kwestii, które zostały
uzgodnione, takich jak wyłączność przyznana Konsorcjum HDS na sfinalizowanie oraz
podpisanie umowy sprzedaży akcji, wycena akcji RUCH SA oraz podwyższenie
kapitału akcyjnego Spółki.
Prezes HDS�WP Sp. z o.o. zreasumował, że podstawowym celem Konsorcjum HDS
jest stworzenie możliwości działania jako inwestor strategiczny w interesie RUCH SA,

                                                          
27 W dzienniku Rzeczpospolita z 6 stycznia 1997 r. opublikowany został artykuł pt. Dyrektor Generalny Hachette

Distribution Services o RUCH - Jaka to będzie firma.
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jej załogi oraz całości polskiej prasy, a nie ochrona interesów w drodze postępowań
prawnych skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa.

Po upływie wyznaczonego terminu, Minister SP poinformował Prezesa Zarządu HDS�WP Sp. z o.o., że nie
może zaakceptować oferty Konsorcjum HDS, a tym samym przyznaną wyłączność na prowadzenie rokowań
uznaje za wygasłą. Minister SP poinformował również, iż podjął decyzję o ponowieniu publicznego zaproszenia
do rokowań w sprawie sprzedaży pakietu akcji RUCH SA.

4.6. Wznowienie postępowania ofertowego

W dniu 21 marca 1997 r. w dzienniku Rzeczpospolita zostało
opublikowane zaproszenie Ministra SP do rokowań,

skierowane do inwestorów zainteresowanych nabyciem nie mniej niż 10% akcji spółki
RUCH SA. Minister SP oświadczył, że ww. ogłoszeniem zamyka, bez rozstrzygnięcia,
procedurę rozpatrywania ofert na nabycie akcji RUCH SA, wszczętą ogłoszeniem z
dnia 29 września 1995 r.

Termin pisemnych zgłoszeń wyznaczono na 28 marca 1997 r. Deklaracje
zainteresowania nabyciem akcji wpłynęły od 6 firm, tj. Bank America International
Investment Corporation (BAIIC) z siedzibą w Chicago, Konsorcjum PGK28, Menrepos
LLC z siedzibą w Nowym Jorku (firma inwestycyjna), Przedsiębiorstwo Poligraficzno-
Wydawnicze UNIPROM SA w Warszawie oraz Rautakirja Oyz w Vantaa - Finlandia,
BAKOMA Spółka z o.o. w Elżbietowie.
Na zaproszenie do rokowań odpowiedziało także Konsorcjum HDS z zastrzeżeniem, iż
podtrzymuje swoją dotychczasową ofertę. Oświadczyło, iż czuje się związane
warunkami zawartymi w umowie przedwstępnej podpisanej z MSP w dniu 31 grudnia
1996 r.

Od 3 kwietnia 1997 r. zostały udostępnione potencjalnym inwestorom podstawowe
informacje o RUCH SA i dalszej procedurze. Po odbiór ww. informacji zgłosiły się
BAIIC, Konsorcjum PGK, Menrepos LLC, Konsorcjum UNIPROM29 oraz BAKOMA
Spółka z o.o. (5 firm). Po odbiór tych informacji nie zgłosiło się Konsorcjum HDS.

Kancelaria Prawnicza BH opracowała Analizę ofert wstępnych
złożonych przez potencjalnych nabywców akcji RUCH SA z 21

kwietnia 1997 r. Przy ocenie złożonych ofert wstępnych nabycia akcji, stanowiącego
minimum 10% kapitału akcyjnego RUCH SA, Doradca brał pod uwagę cenę,
gwarantowane zobowiązania inwestycyjne, źródła finansowania transakcji i inwestycji,
skład podmiotowy oferenta, biznesplan i pakiet zobowiązań socjalnych. Informacje

                                                          
28 W skład Konsorcjum PGK wchodziły warszawskie spółki UNIVERSAL SA, Telewizja POLSAT SA,

MULTICO SA, Teleaudio Sp. z o.o., AS Motors Sp. z o.o. i RSTV SA z Radomia.
29 W skład Konsorcjum weszły: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze UNIPROM SA oraz Rautakirja

Oyz w Vantaa � Finlandia.

Drugie zaproszenie do
rokowań

Analiza ofert
w drugim etapie
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zawarte w ofertach nabycia pakietu akcji, stanowiącego minimum 10% kapitału
akcyjnego RUCH SA, przedstawia następujące porównanie:
Wartość w dolarach USA

Oferty wstępne BAIIC Menrepos/
Bakoma

UNIPROM PGK

Pakiet akcji objętych transakcją 40% 56% 20% 40%
Cena za nabywany pakiet akcji 53,0 mln 78,4 mln 40,8 mln 80mln
Cena za 1 akcję 45,48 48,06 70 68,66
Kapitalizacja Spółki 132,5 mln 140 mln 203,9 mln 200 mln
Plan inwestycyjny 160 mln 60 mln 100 �150 mln 200 mln
Okres realizacji inwestycji 5 lat 18 m-cy 10 lat 5 lat
Podwyższenie kapitału akcyjnego 50 mln 20 mln 50 mln 50 mln
Termin podwyższenia kapitału
akcyjnego

5 lat 18 m-cy 1 rok 3 lata, z tego o
10 mln - 1 rok

Okres gwarancji zatrudnienia 2 lata Tak 3 lata 3 lata
Waloryzacja wynagrodzenia Wg wsk.

inflacji
Tak przez 3 lata 3%

pow. inflacji
przez 5 lat 3%
pow. inflacji

Doradca Ministra SP zarekomendował dopuszczenie do dalszego etapu rokowań
Konsorcjum PGK oraz Konsorcjum UNIPROM. Minister SP w dniu 22 kwietnia
1997 r. zdecydował o dopuszczeniu do badania obu rekomendowanych podmiotów.
Harmonogram dalszych działań prywatyzacyjnych RUCH SA, zaaprobowany przez
Ministra SP w dniu 30 kwietnia 1997 r., obejmował:

Etapy prywatyzacji Przewidywany termin
− badanie Spółki przez pierwszy podmiot    12 � 16 maja 1997 r.
− badanie Spółki przez drugi podmiot    19 � 23 maja 1997 r.
− złożenie oferty ostatecznej         2 czerwca 1997 r.

W tym samym dniu, tj. 30 kwietnia 1997 r., HDS-WP Sp. z o.o. wniosła do Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie � I Wydział Cywilny pozew przeciwko Skarbowi
Państwa reprezentowanemu przez Ministra SP30 z roszczeniem o wydanie akcji lub
zawarcie umowy przyrzeczonej oraz zabezpieczenie powództwa.

Pomimo wszczętej sprawy sądowej z powództwa HDS-WP
Sp. z o.o. i zabezpieczenia powództwa przez zakazanie

Skarbowi Państwa zbywania akcji31, MSP kontynuowało postępowanie z oferentami
wyłonionymi w drugim zaproszeniu do rokowań. W dniu 2 czerwca 1997 r. MSP
komisyjnie odebrało dwie oferty ostateczne nabycia akcji RUCH SA, przedstawione
przez Konsorcjum PGK i Konsorcjum UNIPROM.

                                                          
30 Szerzej o tym w pkt. 6.1. niniejszej informacji.
31 Przez Sąd Wojewódzki w Warszawie � I Wydział Cywilny - w dniu 23 maja 1997 r.

Kontynuacja
drugiego etapu rokowań
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Kancelaria Prawnicza BH opracowała Analizę ofert ostatecznych złożonych przez
potencjalnych nabywców akcji RUCH SA z 5 czerwca 1997 r. Deklaracje zawarte w
obu ofertach ostatecznych przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie Konsorcjum PGK Konsorcjum UNIPROM
Misja RUCH SA −gwarancje równoprawnego

  traktowania wydawców,
−gwarancje równoprawnego traktowania

wydawców,
−upublicznienie Spółki −upublicznienie Spółki do końca I

  kwartału 1999 r.
10 pkt. 10 pkt.

Struktura cenowa −wartość jednej akcji � 70 USD −wartość jednej akcji � 70 USD
−kapitalizacja Spółki � 203.896 tys. USD−kapitalizacja Spółki � 203.896 tys.

USD
−wpływy SP 163.116 tys. USD −wpływ SP 122.337,6 tys. USD
−wysoka cena −wysoka cena
−rozbicie transakcji na dwie transze z

odroczoną płatnością
−płatność jednorazowa

−korzystny pakiet w gestii SP
9 pkt. 10 pkt.

Pakiet
inwestycyjny

−wartość pakietu inwestycyjnego �
   200 mln USD

−wartość podstawowego pakietu
inwestycyjnego � 384 mln zł

  (ok. 120 mln USD)
−okres realizacji � 5 lat −okres realizacji � 3,5 roku
−podwyższenie kapitału akcyjnego �
  50 mln USD do 31 grudnia 1999 r.

−dodatkowy program inwestycyjny �
  366 mln zł w latach 2001�2005 (ok.
  114,3 mln USD)
−podwyższenie kapitału akcyjnego
  100 mln zł (ok. 31 mln USD) do
  31 grudnia 1997 r..

8 pkt. 9 pkt.
Pakiet socjalny −gwarancje zatrudnienia � 3 lata −gwarancje zatrudnienia przez okres 12

miesięcy z możliwością przedłużenia
−waloryzacja wynagrodzeń 3% ponad

wskaźnik inflacji przez 5 lat
−waloryzacja wynagrodzeń 2,5% ponad

wskaźnik inflacji do 2000 r.
−program szkoleń −wzrost wynagrodzeń o 3%

−bogaty program rozwoju kadry
pracowniczej i zarządzającej

9 pkt. 8 pkt.
Skład konsorcjum −brak inwestora branżowego −brak inwestora branżowego

−brak inwestora finansowego −silni inwestorzy finansowi
5 pkt. 8 pkt.

SUMA (50 pkt.) 40 pkt. 45 pkt.

Przy ocenie złożonych ofert ostatecznych w sprawie nabycia akcji RUCH SA,
Doradca Ministra SP brał pod uwagę: misję RUCH SA, strukturę cenową, strategię
rozwoju Spółki oraz propozycje dla jej pracowników.
Obie oferty zawierały elementy odstępstw od przedstawionych wymogów: w treści
oferty ostatecznej Konsorcjum PGK zastrzegło sobie prawo do dostosowania wartości
oferty do rzeczywistej wartości rynkowej RUCH SA, po uzyskaniu dostępu do
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dokumentacji finansowej Spółki. Oznaczało to, zdaniem Doradcy, iż zgłoszenie nie
miało cech oferty ostatecznej (brak oświadczenia o charakterze stanowczym).
Konsorcjum UNIPROM nie zamieściło jednoznacznych oświadczeń woli złożonych
przez jego członków. DPSiR zaproponował jednoczesne rozpoczęcie negocjacji z
obydwoma oferentami, po uzupełnieniu przez nich brakujących jednoznacznych
oświadczeń woli. Zostało to zaakceptowane przez Ministra SP w dniu 5 lipca 1997 r.
Oferenci uzupełnili oświadczenia, przy czym Doradca uznał oświadczenie Konsorcjum
PGK za podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji ustalonymi przez jego członków,
w związku z czym uznał, iż potencjalny nabywca złożył ostateczną i bezwarunkową
ofertę nabycia akcji RUCH SA. Oferta złożona przez Konsorcjum UNIPROM została
oceniona jako bardzo atrakcyjna cenowo, jednak nie spełniająca wymogów
reprezentacji.

W dniu 24 października 1997 r., Minister SP zdecydował się na prowadzenie
rokowań z Konsorcjum PGK, nie rezygnując z oferty Konsorcjum UNIPROM i biorąc
pod uwagę możliwość poszerzenia Konsorcjum PGK o podmioty polskie tworzące
Konsorcjum UNIPROM. Było to zgodne z sugestiami DPSiR i Doradcy, a miało na
celu zapewnienie Skarbowi Państwa w rokowaniach silniejszej pozycji przetargowej.

5. Ochrona interesu Skarbu Państwa w działaniach
prywatyzacyjnych

5.1. Projekt umowy sprzedaży akcji RUCH SA Konsorcjum HDS

Interes Skarbu Państwa, rozumiany jako zabezpieczenie przed działaniami

nabywcy akcji nie po myśli dotychczasowego właściciela, miała chronić tzw.

�złota akcja�.32

W wynegocjowanej z Konsorcjum HDS Umowie sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej
RUCH przewidziano, iż Sprzedającemu będzie przysługiwała opcja sprzedaży akcji o
numerze 2.912.800 (�złota akcja�) któremukolwiek z Kupujących.33 Opcja sprzedaży
�złotej akcji� przysługiwałaby Skarbowi Państwa w przypadku podjęcia przez WZA
uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, polegającej na
zaniechaniu podstawowej działalności, zbycia lub rozwiązania przedsiębiorstwa, bądź
przekształcenia tego podmiotu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Skarbowi
Państwa przysługiwała opcja sprzedaży �złotej akcji� za cenę równą trzykrotnej
wartości księgowej aktywów Spółki, wynikającej z ostatniego zweryfikowanego
bilansu. Stosownie do wynegocjowanej i parafowanej Umowy, stanowiącej załącznik
do Protokółu uzgodnień, Kupujący byliby zaś umownie zobowiązani do kupna �złotej
                                                          
32 Obowiązujące przepisy nie zawierały definicji terminu �złota akcja�. Pojecie było używane dla określenia

akcji, z którą związane były uprawnienia gwarantujące jej posiadaczowi kontrolę przy podejmowaniu decyzji
strategicznych dla spółki akcyjnej.

33 W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenia Spółki uchwały w ww. sprawach przed 31 grudnia 2002 r.

�Złota akcja�
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akcji� za ww. cenę, a w razie rozwiązania Spółki - trzykrotnej zweryfikowanej
wartości księgowej składników majątkowych Spółki na dzień podjęcia uchwały o jej
rozwiązaniu. Opcja ta miała być wykonana przez Sprzedającego tylko do dnia 31
grudnia 2007 r., a �do jej wykonania miały zastosowanie przepisy dotyczące
wykonania umowy przedwstępnej�.34

5.2. Rozliczenia kosztów prywatyzacji przez MPW/MSP i RUCH SA

Koszt doradcy prywatyzacyjnego był główną pozycją zapreliminowanych kosztów
sprzedaży akcji RUCH SA. Zgodnie z § 6 pkt. 7 umowy z 31 marca 1995 r., pomiędzy
MPW i Kancelarią Prawniczą BH, wynagrodzenie za każde z zamówionych dzieł
opracowanych przez Doradcę miało być płatne w walucie polskiej, po podpisaniu
protokołu przyjęcia. Za wykonanie wszystkich prac miała zapłacić Spółka, która po
zapoznaniu się z warunkami umowy złożyła oświadczenie w sprawie współpracy oraz
zapłaty, stanowiące załącznik do umowy. RUCH SA zawiadomiła MPW, że koszty
analiz przedprywatyzacyjnych pokryje do wysokości co najwyżej 500 tys. zł.
Zobowiązała się ponadto do pokrycia kosztów publicznego ogłoszenia i reklamy.
Wynagrodzenie za każde z zamówionych dzieł oraz prowizja od sukcesu miały być
płacone przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedłożenia
faktury.

 W latach 1994-1995 RUCH SA zaliczyła do kosztów
uzyskania przychodów koszty prywatyzacji w kwocie 947,8
tys. zł. Prezes Zarządu RUCH SA poinformował MSP w

dniu 17 kwietnia 2000 r., że łączne wydatki na dokumentację prywatyzacyjną
wypłacone na rzecz Kancelarii Prawniczej BH wyniosły 947,8 tys. zł i dotyczyły
płatności na podstawie faktur z dnia: 1 sierpnia 1994 r. (na kwotę 335, 3 tys. zł), 17
listopada 1994 r. (232,6 tys. zł), 2 października 1995 r. (324,0 tys. zł), 20 października
1995 r. (6,0 tys. zł) oraz 9 listopada 1995 r. (49,9 tys. zł).

W ocenie Izby, nieuzasadnione wydatki Spółki na sporządzenie analiz prywatyzacyjnych można szacować na

379,5 tys. zł. Jak wykazała kontrola, Zarząd Spółki zlecił Kancelarii Prawnej KNS Sp. z oo. (Umową

szczegółową z dnia 21 stycznia 1994 r.) opracowanie analizy prawnej, ekonomiczno-finansowej, badanie

sprawozdań finansowych, sporządzenie wyceny wartości Spółki i opracowanie ogólnej koncepcji przekształceń

własnościowo-kapitałowych RUCH SA. Wykonawca ww. analiz - Kancelaria Prawnicza BH - wyłoniony został

przez Spółkę w trybie cesji zlecenia RUCH SA między ww. kancelariami. MPW zleciło Kancelarii Prawniczej

BH wykonanie kolejnych analiz prywatyzacyjnych, natomiast Spółka zapłaciła za nie w październiku i

listopadzie 1995 r. 379,5 tys. zł.
Zdaniem NIK, umowa MPW nr 149/95 powinna być ograniczona do aktualizacji analiz
wykonanych na zlecenie Spółki, co powinno pozwolić na znaczną obniżkę
wynagrodzenia Doradcy. Do maja 2000 r., kiedy to MSP skierowało do Prezesa
                                                          
34 Postanowienia na str. 11 załącznika do Protokołu uzgodnień - Umowy sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej RUCH.
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Zarządu RUCH SA prośbę o przekazanie kopii umowy zawartej 21 stycznia 1994 r.
pomiędzy RUCH SA a Kancelarią Prawniczą BH oraz opracowań wykonanych na jej
podstawie, MSP nie interesowało się analizami prywatyzacyjnymi sporządzonymi na
zlecenie Spółki.

W 4 lata po podpisaniu umowy na wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych z KNS Spółka z oo., na

podstawie Porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 1999 r. między RUCH SA a Deloitte & Touche Sp. z o.o.

w sprawie opracowania projektu strategii RUCH SA, Spółka wydatkowała na sporządzenie analiz w tym zakresie

z własnych środków kolejne 458,9 tys. zł.

W związku z procesem prywatyzacji RUCH SA, MPW i
MSP poniosły w okresie od 1 stycznia 1995 do 15 lutego

2000 r. koszty w wysokości 56,4 tys. zł, z tego 1.464 zł za ogłoszenie o przetargu na
przygotowanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz 54,9 tys. zł za dwie umowy�
zlecenia, zawarte 25 czerwca 1997 r. pomiędzy MSP a Kancelarią Adwokacką w
Warszawie, dotyczące obsługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego przed
sądami w sprawie z powództwa HDS-WP Sp. z o.o., tj. roszczeń o sprzedaż akcji
RUCH SA. W latach 1999-2000 nie preliminowano kosztów i nie zakładano
przychodów w związku z prywatyzacją RUCH SA.

5.3. Akcje pracownicze
W 1997 r. MSP podjęło przygotowania do nieodpłatnego zbywania uprawnionym
osobom akcji, przysługujących na podstawie art. 38 ustawy o kipp. Uprawnieni mieli
prawo do nieodpłatnego nabycia 15% akcji, co odpowiadało 436.920 szt. akcji, przy
cenie nominalnej 10 zł/akcję. W dniu 2 września 1997 r. Podsekretarz Stanu w MSP
zawarł z Zarządem RUCH SA umowę nr MSP/597/97, w celu sprawnego
przeprowadzenia nieodpłatnego udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki
akcji należących do Skarbu Państwa.
Zarządzeniem nr 8 z 5 maja 1997 r. Prezes Zarządu RUCH SA powołał w Biurze
Zarządu Zespół ds. nieodpłatnego udostępniania akcji uprawnionym pracownikom.
Zadaniem Zespołu było wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności
przygotowujących nieodpłatne udostępnianie akcji uprawnionym. Zespół działał na
podstawie umowy z 2 września 1997 r., oraz Instrukcji postępowania w związku ze
sporządzeniem list osób uprawnionych, pracowników  RUCH SA do nieodpłatnego
nabycia akcji.

W dniu 16 stycznia 1998 r. Prezes Zarządu Spółki powiadomił DPSiR o łącznej
liczbie osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji RUCH SA, prosząc o
określenie liczby akcji do objęcia przez te osoby. Liczbę uprawnionych ustalono na
14.034 osoby (56% liczby osób, które złożyły oświadczenia). Znacznie zróżnicowane
były liczby i wartość akcji nabywanych przez poszczególnych uprawnionych
pracowników (według stanu na 8 października 1997 r.):

Koszty poniesione przez
MPW i MSP
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Lp.
Oddział Liczba

oświadczeń
Liczba osób
uprawnionych

Poz. 4:3 (%)

1 2 3 4 5
1. Dolnośląski 2.266 1.219 54
2. Gdańsk 1.699 991 58
3. Katowice 3.778 1.779 47
4. Kraków 1.761 953 54
5. Kujawy w Bydgoszczy 1.275 822 64
6. Lublin 1.206 842 70
7. Lubuski w Zielonej Górze 881 446 51
8. Łódź 1.442 776 54
9. Mazowsze 1.859 1.138 61

10. Pomorski w Szczecinie 1.023 550 54
11. Rzeszów 1.278 772 60
12. Świętokrzyski w Kielcach 1.115 729 65
13. Wielkopolski w Poznaniu 1.653 1.042 63
14. Warszawa 1.749 613 35
16. Krajowej Dystrybucji Prasy 1.184 1.102 93
16. Biuro Zarządu 867 260 30

Razem: 25.036 14.034 56

Znaczne zróżnicowanie liczby i wartości praw do akcji nabywanych przez
poszczególnych uprawnionych pracowników - od 93% uprawnionych w Oddziale
Krajowej Dystrybucji Prasy do 35% w Oddziale Warszawa - wynikało głównie z
wykluczenia osób, które w RUCH pracowały na podstawie umów agencyjnych. Praw
do akcji nie przyznano także osobom zatrudnionym w redakcjach prasowych,
wydawnictwach, drukarniach byłego RSW �Prasa-Książka-Ruch�, ponieważ
przedsiębiorstwa te nie zostały włączone w skład Spółki RUCH SA.

Biuro ds. Udostępniania Akcji MSP nie podjęło stosownych rozstrzygnięć w celu
zredukowania skali zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi Oddziałami RUCH
liczby osób aspirujących do nabycia akcji i uznanych za uprawnione. Zdaniem NIK, z
ustawy o kippp, jak i rozporządzenia Ministra SP z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby
akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez
uprawnionych pracowników35 wynikają obowiązki w procesie zbywania akcji,
zarówno pracodawcy jak i Ministra SP. Zgodnie z art. 474 Kc., Skarb Państwa
odpowiada wobec uprawnionego pracownika za szkody wyrządzone przez pracodawcę
w wyniku wadliwego wykonywania obowiązków zleconych mu przez Ministra SP.36

Zdaniem NIK, istnieje zagrożenie, że skutki wykluczenia części z 11.002 osób,
którym odmówiono praw do akcji, ze względu na fakt, że świadczyli pracę na rzecz
Spółki na podstawie umów agencyjnych, ujawnią się w czasie prywatyzacji - przy
                                                          
35 Dz. U. Nr 33, poz. 200.
36 �Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Roszczenia pracowników o nieodpłatne przekazania akcji� -

Gazeta Prawna Nr 45/2000
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przydziale akcji pracownikom, a wynikłe stąd roszczenia obciążą Skarb Państwa.37

Zgodnie z interpretacją MSP, uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji RUCH
SA były osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub
spółdzielczej umowy o pracę. Jednocześnie niektóre sądy powszechne rozpatrujące
sprawy z powództwa �odrzuconych� uznały, że osoby zatrudnione w RUCH SA na
podstawie umów cywilnoprawnych, reprezentujące np. sprzedawców rejonowych
prasy, ekspedytorów zwrotów, magazyniera - należy traktować jako zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, inne sprawy są w toku.

Interpretacja MSP wywołała niezadowolenie wśród sprzedawców RUCH SA,
zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych oraz wzbudziła szereg kontrowersji
wśród 5 organizacji związkowych działających w Spółce. W sprawach tych wniesiono
m.in. skargę do Ministra SP oraz powództwa sądowe. Jeszcze przed 1995 r. Zarząd
RUCH SA zainicjował bowiem zastępowanie umów pracowniczych umowami
agencyjnymi, w ramach realizacji polityki restrukturyzacji zatrudnienia. Uchwałą nr 4
z dnia 11 stycznia 1996 r. Zarząd Spółki wprowadził dla prowadzących punkty
sprzedaży detalicznej z dniem 1 lutego 1996 r. Umowy Agencji Sprzedaży, w miejsce
umów o pracę. Decyzja ta, do czasu jej zawieszenia uchwałą nr 6 z dnia 5 czerwca
1998 r., objęła większość pracujących w kioskach.

6. Działania MSP po nieudanej prywatyzacji

6.1. Postępowanie sądowe z powództwa HDS-WP

W dniu 30 kwietnia 1997 r. HDS-WP Sp. z o.o. (HDS-WP)
wniosła do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie � I Wydział

Cywilny pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra SP.
W ww. pozwie HDS-WP wnioskowało o:

− nakazanie wydania 1.165.120 akcji spółki RUCH SA w Warszawie o wartości
nominalnej 10 zł każda na podstawie umowy sprzedaży akcji,

− jeżeli Sąd uzna, iż nie doszło do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży akcji �
stwierdzenie obowiązku zawarcia przez SP takiej umowy w wykonaniu
zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej i wydania akcji,

− zabezpieczenie roszczenia o wydanie akcji przez wydanie zakazu zbywania akcji
RUCH SA oraz zasądzenie kosztów procesu.

                                                          
37 Prawo do nieodpłatnych akcji nie przepada jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru

złożone zostało pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji, a na podstawie dotychczasowych przepisów
prawo to przysługiwało. Sygn. SN III ZP 23/2000 z 4.10.2001 r. (Biul. SN 200/10/2)

Proces z powództwa
HDS-WP
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W uzasadnieniu pozwu HDS-WP podniosło m.in., że w dniu 20 grudnia 1996 r. została
poinformowana, iż Skarb Państwa przyjął ofertę cenową Konsorcjum HDS określoną
w piśmie z dnia 13 grudnia 1996 r., a akceptacja ta była, jego zdaniem, tożsama z
zawarciem umowy sprzedaży akcji stosownie do postanowień art. 70 k.c. Zdaniem
HDS-WP, treść podpisanego w dniu 31 grudnia 1996 r. Protokółu uzgodnień spełniała
przesłanki uznania tego dokumentu za umowę przedwstępną w rozumieniu art.
389 k.c., a fakt jego podpisania potwierdzał istnienie nieodwołalnego zobowiązania do
sporządzenia kompletnego tekstu Umowy, uwzględniającego treść zaakceptowanej
przez Skarb Państwa wiążącej oferty powoda.

Sąd Wojewódzki w Warszawie I Wydział Cywilny, postanowieniem z 23 maja
1997 r. zabezpieczył powództwo HDS-WP, przez zakazanie Skarbowi Państwa
zbywania akcji RUCH SA do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Minister SP wniósł w dniu 2 lipca 1997 r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie I
Wydział Cywilny zażalenie na ww. postanowienie Sądu Wojewódzkiego. Sąd
Apelacyjny postanowieniem z 9 października 1997 r. na posiedzeniu niejawnym �
oddalił zażalenie.

Postanowieniem z 2 marca 1998 r. Sąd Wojewódzki I Wydział Cywilny, odrzucił
pozew HDS-WP o wydanie akcji. Sąd uznał, że powództwo w tej sprawie powinno
zostać wniesione do sądu polubownego. Na ww. postanowienie Sądu, HDS-WP
wniosło zażalenie w dniu 16 marca 1998 r. do Sądu Apelacyjnego w Warszawie I
Wydział Cywilny. Sąd Apelacyjny w dniu 10 czerwca 1998 r. zmienił zaskarżone
postanowienie Sądu Wojewódzkiego z 2 marca 1998 r. w ten sposób, że postanowił
odrzucić pozew (z 30 kwietnia 1997 r.) w części dotyczącej żądania stwierdzenia
obowiązku zawarcia przez Skarb Państwa umowy sprzedaży 1.165.120 akcji RUCH
SA w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej i wydania akcji,
a w pozostałej części zażalenie oddalić.

Od ww. postanowienia, w części oddalającej zażalenie na odrzucenie pozwu,
HDS-WP wniosło w dniu 12 października 1998 r. kasację do Sądu Najwyższego,
zarzucając sądom obu instancji naruszenie przepisów prawa materialnego przez
niewłaściwe zastosowanie art. 65 K.c. i naruszenie przepisów postępowania dowodząc,
iż uchybienia miały wpływ na wynik sprawy przez błędne przyjęcie, że strony umowy
przedwstępnej wiąże zapis na sąd polubowny. HDS-WP wniosło o uchylenie
postanowienia Sądu Apelacyjnego z 10 czerwca 1998 r. w części oddalającej zażalenie
na odrzucenie pozwu oraz postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 2
marca 1998 r. i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpoznania bezpośrednio
Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie, a także zasądzenie na rzecz powoda kosztów
postępowania kasacyjnego.
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Po włączeniu się do sprawy interwenienta ubocznego po stronie pozwanej �
Telewizji POLSAT SA i �wniosku interwenienta ubocznego o uchylenie
zabezpieczenia�, Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 czerwca
1999 r. postanowił uchylić postanowienie Sądu Wojewódzkiego z 23 maja 1997 r. w
przedmiocie zabezpieczenia powództwa.
Minister SP w dniu 29 lipca 1999 r. skierował do Sądu Apelacyjnego w Warszawie I
Wydział Cywilny wniosek o stwierdzenie prawomocności postanowienia Sądu
Apelacyjnego z 17 czerwca 1999 r.

W dniu 2 sierpnia 1999 r. HDS�WP wniosło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie I
Wydział Cywilny wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu, przez
zakazanie Skarbowi Państwa zbywania akcji RUCH SA. Postanowieniem z 5 sierpnia
1999 r., Sąd Apelacyjny zakazał zbywania akcji po raz drugi oraz zabezpieczył
powództwo przez zakazanie Ministrowi SP zbywania akcji RUCH SA do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie. Sąd postanowił oddalić wniosek
Skarbu Państwa o stwierdzenie prawomocności postanowienia z 17 czerwca 1999 r.

W związku z doręczeniem kasacji HDS-WP od postanowienia
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 1998 r.,
Departament Zastępstwa Procesowego MSP (DZP) pismem z

12 listopada 1998 r., przedstawił Ministrowi SP, stan postępowania sądowego w
sprawie o wydanie 40% akcji RUCH SA, z uwzględnieniem działań dotychczasowych
pełnomocników. DZP stanął na stanowisku, że należy skierować do Sądu Najwyższego
wniosek o uwzględnienie kasacji powoda od postanowienia Sądu Apelacyjnego
argumentując, że: �Powrót sprawy w całości do Sądu Wojewódzkiego daje szansę na
stosunkowo najszybsze merytoryczne rozstrzygnięcie sporu�.
Minister SP skierował w dniu 12 listopada 1998 r. do Sądu Najwyższego Izby
Cywilnej w Warszawie odpowiedź, wnosząc o uwzględnienie ww. kasacji HDS-WP
od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 1998 r. oraz
zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Pismem z 23 września 1999 r. Minister SP zwrócił się do Przewodniczącego
Wydziału I Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o �możliwie najszybsze rozpoznanie
kasacji w sprawie z powództwa HDS-WP Sp. z o.o. przeciwko Skarbowi Państwa�
argumentując m.in., że ze względu na znaczenie RUCH SA dla gospodarki: �...dalsze
przedłużanie się postępowania w niniejszej sprawie może doprowadzić do
niekorzystnych skutków społeczno-ekonomicznych�.

Przewodniczący Wydziału I Izby Cywilnej Sądu Najwyższego poinformował w dniu 13 października
1999 r. Ministra SP, iż: �sprawę zakwalifikowałem do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym, do którego
powinno dojść w najbliższych tygodniach�. Kasacja HDS-WP została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym I
Wydziału Cywilnego Sądu Najwyższego w dniu 1 marca 2000 r. Sąd Najwyższy uwzględnił odwołanie i uchylił
dwuwątkowe orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 10 czerwca 1998 r.

Taktyka MSP
wobec kasacji
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W dniu 12 kwietnia 2000 r. RUCH SA przystąpiła do sprawy po stronie Ministra
SP. Po rozpoznaniu sprawy z powództwa HDS-WP, przeciwko Skarbowi Państwa
reprezentowanemu przez Ministra SP z udziałem po stronie pozwanego interwenienta
ubocznego Telewizji POLSAT SA o nakazanie wydania oraz stwierdzenie obowiązku
zawarcia umowy na skutek zażalenia powoda od postanowienia Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 2 marca 1998 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w dniu 28
kwietnia 2000 r. postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu z 2 marca
1998 r. Na to postanowienie nie przysługiwało już zażalenie. Po ponad 3 latach od
wszczęcia sprawy znalazła się ona ponownie w Sądzie Okręgowym.

6.2. Działania pozasądowe

Trzech kolejnych Ministrów SP nie doprowadziło (do czasu
zakończenia kontroli NIK) do pozasądowego rozwiązania

sporu z HDS-WP. Począwszy od listopada 1997 r. Minister SP był informowany przez
DPSiR o przebiegu prywatyzacji RUCH SA. W MSP doszło w dniu 19 listopada
1997 r. do spotkania Ministra z przedstawicielami HDS, w wyniku którego Minister
zlecił DPSiR oraz Departamentowi Prawnemu opracowanie 2 scenariuszy
postępowania, zakładających następujące warianty:

− oczekiwanie na orzeczenie Sądu oraz badanie w tym okresie gwarancji
finansowych obecnych oferentów,

− odstąpienie od drugich rokowań, zawarcie ugody sądowej z HDS-WP oraz
ewentualne rozszerzenie Konsorcjum HDS o Telewizję POLSAT SA.

Prezes HDS zwrócił się do Ministra SP, pismem z 5 lutego 1998 r., o podanie
wybranego przez MSP scenariusza działań, tj. albo kontynuację procesu
zainicjowanego przez poprzedniego Ministra i oczekiwanie na ostateczną decyzję
sądu, lub też anulowanie przetargu nr 2 i �albo powrót do pierwszego przetargu albo
rozwiązanie polubowne�. Minister SP odpowiedział wymijająco, iż �trwają obecnie
prace nad analizą dwóch wariantów postępowania, która będzie podstawą do podjęcia
dalszych działań w procesie prywatyzacji RUCH SA.�
Kancelaria Prawnicza Furtek Palinka Zieliński przesłała 23 lutego 1998 r. do MSP
Informację w sprawie dotychczasowego przebiegu prywatyzacji RUCH SA oraz
rekomendacje Doradcy co do dalszego postępowania. Konkluzje były następujące:

1) Rozpocząć rozmowy z Konsorcjum HDS. Działaniom tym nie powinno
towarzyszyć oficjalne pozostawienie bez rozpoznania ofert złożonych w wyniku
drugiego postępowania. Oficjalnym uzasadnieniem rozmów z Konsorcjum HDS
jest prowadzony spór sądowy.

Działania pomiędzy
MSP i HDS-WP
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2) Wraz z rozpoczęciem rozmów strony powinny wnieść do sądu zgodny wniosek o
zawieszenie postępowania (art. 173 k.p.c.) tak, aby żadna z nich nie została
zaskoczona wyrokiem.

3) Skarb Państwa powinien domagać się poprawienia parametrów oferty Konsorcjum
HDS (cena, jednorazowa sprzedaż do 80% akcji). Może temu sprzyjać
przystąpienie do Konsorcjum HDS Telewizji POLSAT SA oraz argument, że
decydując się na ugodę z Konsorcjum HDS Skarb Państwa odrzucił korzystniejsze
cenowo oferty.

4) W wyniku negocjacji strony powinny zawrzeć ugodę pozasądową, zaś Konsorcjum
HDS cofnąć pozew.

5) Wraz z zawarciem ugody należy poinformować uczestników drugiego
postępowania o jego pozostawieniu bez rozstrzygnięcia.

Departament Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych MSP (DSSiIF)
zaproponował w dniu 28 maja 1999 r. zawarcie porozumienia między MSP i HDS-WP
oraz skierowanie wniosku do sądu o stwierdzenie dopuszczalności cofnięcia pozwu i
umorzenie postępowania sądowego, a w końcu zawarcie umowy sprzedaży akcji
RUCH SA. Za powyższym przemawiały, zdaniem DSSiIF:

− przewlekłość procedury sądowej, bowiem toczący się spór sądowy z powództwa
HDS-WP przeciwko Skarbowi Państwa może trwać jeszcze kilka lat,

− niepewność co do wyniku procesu sądowego oraz zablokowanie możliwości
sprzedaży akcji RUCH SA nie dające większych szans powodzenia na
kontynuowanie negocjacji z dwoma podmiotami wyłonionymi w II ogłoszeniu,

− pogorszenie kondycji finansowej RUCH SA - Spółka z roku na rok wyraźnie traci
bowiem dotychczasową pozycję na rynku i dalsze przesuwanie procesu
prywatyzacji może spowodować pogłębienie tej tendencji.

Zdaniem DSSiIF, Porozumienie powinno zawierać ponowną analizę finansową Spółki
oraz jej aktualną wycenę rynkową. Niezbędne byłoby obiektywne zaktualizowanie
wyceny rynkowej RUCH SA przez renomowaną firmę audytorską oraz dokonanie
zmian w dotychczasowych ustaleniach odnośnie poziomu inwestycji, pakietu spraw
pracowniczych, wprowadzenia akcji na giełdę, renegocjacji ceny.

DSSiIF rekomendował spowodowanie podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o
sprzedaży RUCH SA Konsorcjum HDS �z uwagi na wagę sprawy, długość procesu
prywatyzacyjnego (najdłużej trwająca prywatyzacja w Polsce) oraz narosłe wokół
całej sprawy emocje i zainteresowanie środków masowej informacji [...] Mając
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aprobatę Rady Ministrów, Minister SP formalnie zaakceptowałby i podpisał ugodę. Po
zawarciu ugody strony złożyłyby do sądu wniosek o stwierdzenie dopuszczalności
cofnięcia pozwu i umorzenia postępowania w sprawie, po czym Minister Skarbu
Państwa ogłosiłby w prasie o zamknięciu bez rozstrzygnięcia procedury rozpatrywania
ofert na nabycie akcji RUCH SA, wszczętej ogłoszeniem do składania ofert na zakup
akcji RUCH SA z 21 marca 1997 r.� Koncepcja ta nie zawierała scenariusza
alternatywnego dla przypadku, jeśli z kolei Konsorcjum PGK wystąpi z roszczeniami
wobec Skarbu Państwa. Do zakończenia niniejszej kontroli NIK, Minister SP nie
akceptował wyżej opisanych rozwiązań.

Pismem z dnia 24 marca 1998 r. do Ministra SP
UNIPROM SA potwierdziła złożoną 2 czerwca 1997 r.

ofertę zakupu akcji RUCH SA. W piśmie tym stwierdziła m.in., że �Rozstrzygnięcie
wątpliwości dotyczących zobowiązań Skarbu Państwa wobec Hachette pozwoli na
pomyślne zakończenie procedury przetargowej zgodnie z warunkami zaproszenia do
rokowań, których treść wypełniliśmy w całości i którymi w dalszym ciągu czujemy się
związani�.
Inicjatywa nie miała dalszego biegu, zaś Minister SP powiadomił UNIPROM SA w
dniu 7 kwietnia 1998 r., iż pomimo odrzucenia przez Sąd Wojewódzki w Warszawie
pozwu HDS-WP Sp. z o.o. o wydanie akcji, nadal obowiązuje decyzja Sądu
Wojewódzkiego o zakazie ich zbywania.

7. Restrukturyzacja RUCH SA
7.1. Zamierzenia restrukturyzacyjne i ich realizacja

Potrzeby restrukturyzacyjne RUCH SA określiła jeszcze w 1996 r. Kancelaria

Prawnicza BH, występująca wówczas jako Doradca Spółki. Zdaniem tego

Doradcy: �RUCH SA w dotychczasowej postaci jednej spółki z wyodrębnionymi

oddziałami terenowymi (odchudzonymi ilościowo) z poprawionym systemem przepływu informacji i nowoczesną

strukturą informatyczną może być atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów [...] RUCH SA oprócz kapitału pilnie

potrzebuje know-how organizacyjnego. Taki potencjał może wnieść tylko inwestor strategiczny�.

Zmiany organizacyjne, wprowadzane przez organy Spółki w pierwszym okresie jej
istnienia, zmierzały w kierunku rekomendowanym przez Doradcę. Na koniec grudnia
1992 r. w Spółce było 157 jednostek organizacyjnych (26 Oddziałów, 51 Zespołów i
80 Delegatur), a na koniec grudnia 1998 r. 64 jednostki organizacyjne (15 Oddziałów i
49 Zespołów).

Podtrzymanie oferty
UNIPROM-u

Strategia Spółki
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Pomimo sporządzenia kilku opracowań w tym zakresie, do 1999 r. RUCH SA nie posiadała jednak

strategicznego planu restrukturyzacji podlegającego wdrażaniu. Po ponad 2 latach od niezrealizowanej

prywatyzacji z udziałem Konsorcjum HDS, Zarząd Spółki przyjął (uchwałą nr 38 z 23 marca 1999 r.) Plan

strategiczny RUCH SA na lata 1999-2003, opracowany przez firmę konsultingową Deloitte & Touche.

Rekomendowany model prywatyzacji według tego planu to dwufazowy proces pozostawiający Zarządowi ok. 2

lat na przeprowadzenie niezbędnej restrukturyzacji, przy czym w pierwszej fazie prywatyzacji kontrola nad

działalnością RUCH SA mogłaby zostać przekazana przez Rząd strategicznie dobranej grupie inwestorów. Plan

ten składał się z 3 części, dotyczących zewnętrznych uwarunkowań działalności RUCH SA, zmian strategicznych

oraz finansowych aspektów tych zmian.

W Planie strategicznym na lata 1999-2003 stwierdzono, że obszarami rynku, które
wykazują tendencje wzrostowe, są sprzedaż prasy i kosmetyków. Wdrożeniu Planu
miały towarzyszyć istotne zmiany w zatrudnieniu i infrastrukturze Spółki, m.in.
docelowe zmniejszenie zatrudnienia o połowę, wraz ze społecznymi konsekwencjami
wśród załogi, zmniejszenie liczby: hurtowni ze 198 na początku 1999 r. do 20 pod
koniec 2003 r., ekspedycji i zwrotowni z 74 w 1999 r. do 38 w 2003 r., modernizacje
lub przejęcia w Punktach Sprzedaży Detalicznej. Efektem zmian miał być wzrost
przychodów z prasy o 20% i ze sprzedaży towarów o 300%. Redukcja zatrudnienia o
654 pracowników w 1999 r. i po 500 pracowników w poszczególnych latach 2000-
2003, przy docelowym zatrudnieniu w 2003 r. na poziomie 7.272 pracowników,
oznaczała następujące kształtowanie się stanu zatrudnienia:
Lata 1995 1996 1997 1998 1999p 2000p 2001p 2002p 2003p

Pracownicy 14581 13396 11369 9938 9284 8784 8284 7784 7272

Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła w uchwale nr 107/III/99 z 20 maja 1999 r., że Plan strategiczny

RUCH SA na lata 1999-2003 wymaga dopracowania i zaleciła Zarządowi zawieszenie uchwały Zarządu nr 38/99

z 23 marca 1999 r. do czasu uzyskania dla dokumentu ostatecznej akceptacji Rady. Uchwałą nr 14/IV/99 z dnia 5

listopada 1999 r., Rada przyjęła zaś kolejny dokument Strategia RUCH SA na lata 2000-2005, opracowany

przez pp. B.Wyżnikiewicza i W.Wiszniewskiego, zawierający ogólne diagnozy i pozbawiony w znacznym

zakresie elementów aplikacyjnych.

Najbardziej konkretna z zamieszczonych tam propozycji, kluczowa dla wdrożenia efektywnego zarządzania �

informatyzacja oparta na systemie ERP � została w krótkim czasie zablokowana. Zaniechanie to utrwali

stwierdzony w Spółce przez analityków brak możliwości konsolidacji wyników sprzedaży i danych finansowych

w pożądanym czasie i formie, brak kontrollingu, brak centralnego zarządzania finansowego i uniemożliwi,

zdaniem NIK, efektywne zarządzanie ze szczebla centralnego. Postulowana centralizacja zarządzania

strategicznego i decentralizacja zarządzania operacyjnego, bez kompleksowego wprowadzenia m.in. ww.
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narzędzi wspomagających, nie doprowadzi do oczekiwanego zmniejszenie kosztów i wypracowania tą drogą

zwiększonego zysku, niezbędnego dla rozwoju Spółki.

Pomimo odrzucenia strategii, Zarząd RUCH SA wdrożył przyjętą w dniu 23

marca 1999 r. uchwałę w sprawie jednego z jej elementów, tj. centralizacji

hurtu prasowego tytułów o ogólnopolskim zasięgu dystrybucji, wyznaczając docelowo Oddział Krajowej

Dystrybucji Prasy jako Oddział administrujący ww. tytułami. Miało to służyć racjonalizacji logistyki,

spowodować obniżkę kosztów transportu i magazynowania, umożliwić spójną politykę marżową i marketingową.

Bez zmian pozostawiono zasady administrowania przez Oddziały tytułami o zasięgu lokalnym i regionalnym.

W 1999 r. Zarząd Spółki nie zrealizował businesplanu przedsięwzięcia. Z tytułu centralizacji hurtu

prasowego zysk brutto Oddziałów i OKDP na koniec 1999 r. powinien wzrosnąć łącznie o 1.373,9 tys. zł, tj. o

3,78% więcej niż zakładał plan finansowy na 1999 r. Zrealizowany zysk brutto był o 1.984,8 tys. zł, tj. o 5,5%

niższy od zakładanego w planie finansowym na 1999 r. Na niezrealizowanie założeń wstępnych w 1999 r.

największy wpływ miał wzrost tzw. pozostałych kosztów bezpośrednich (materiały, pozostałe usługi, podatki i

opłaty) aż o 1.100,5 tys. zł, w tym w Oddziałach o 761,40 tys. zł i w OKDP o 343,00 tys. zł, spowodowany

zwiększonymi nakładami na realizację zwiększonej sprzedaży. W miejsce oszczędności związanych z redukcją

zatrudnienia i racjonalizacją systemu transportowego nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń, spowodowany

podwyżką punktu płacowego o 0,1 zł i kosztów transportu wskutek wzrostu cen paliw. Wskutek podnoszenia

marż, przekroczono wynik na sprzedaży prasy.

Koszty informatyzacji RUCH SA w latach 1992-1999 wynosiły

86.752,7 tys. zł, z tego 45.771,6 tys. zł w latach 1992-1997 oraz 40.981,1 tys.

zł w latach 1998-1999. Mimo wydatkowania tak znacznych środków nie wdrożono 2 podstawowych dla

działalności Spółki systemów informatycznych, tj. handlowego i kolportażowego.

W dniu 15 lutego 1993 r. Prezes Zarządu RUCH SA p. W.S. oraz członek tego Zarządu p. P.G. zawarli z

firmą PROKOM umowę generalną o wykonanie systemu informatycznego Spółki. Według postanowień ww.

umowy, PROKOM miał zaprojektować i wykonać system obsługujący kolportaż (KiP-X), na podstawie założeń

opracowanych wspólnie z RUCH SA, a harmonogram i koszty wdrożenia strony miały ustalić przy odbiorze tego

systemu. Przedmiotem tej umowy było nadto udzielenie RUCH SA licencji oraz wdrożenie następujących 5

gotowych systemów: �finansowo-księgowego� (FK-X), �gospodarki materiałowej� (GM-X), �kadrowego�

(KD-X), �płacowego� (PL-X) oraz �handlowego� (OT-X). Do czasu wygaśnięcia powyższej umowy (do 31

marca 1997 r.), nie zostały wdrożone w Spółce systemy OT-X oraz KiP-X, przy czym ten ostatni nie został

wykonany w zakresie umożliwiającym jego wdrożenie. Po pilotażowym wdrożeniu systemu OT-X w Oddziale

Kujawy nastąpiły trudności w podjęciu podobnych prac w kolejnych oddziałach. Podjęta próba wdrożenia OT-X

w Oddziale Dolnośląskim wskazała na konieczność dokonania głębokich modyfikacji tego systemu,

umożliwiających rozwój i kreowanie nowych form działania handlu dostosowywanych do potrzeb lokalnych. W

konsekwencji dalsze wdrażanie systemu OT-X zostało ograniczone do Oddziału Dolnośląskiego i Kujaw

Centralizacja hurtu

prasowego

Działania prorozwojowe
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bowiem, jak wspólnie uznano, modyfikacja dla potrzeb Spółki wymagałaby gruntownej jego przebudowy,

łącznie z warstwą logiczną.

Prace nad systemem KiP-X zostały zakończone na etapie wykonania tzw. wersji zerowej. W wyniku

przeprowadzonych badań i testów strony umowy ustaliły, że system ten nie nadaje się do wdrożenia, wymaga

bowiem uzupełnienia o wiele modułów i funkcji, które można byłoby oprogramować dopiero po przyjęciu

rozwiązań organizacyjnych, niezbędnych do jego przetestowania w próbnej eksploatacji, jak również wymagałby

gruntownych modyfikacji spowodowanych wprowadzeniem zmian w organizacji i rozliczeniach kolportażu. Za

prace nad systemem KiP-X Spółka zapłaciła 55% ceny umownej, tj. 308 tys. zł.

W ocenie koordynatora odpowiedzialnego w RUCH SA za prace wdrożeniowe w zakresie informatyzacji:

�...Spółka przystępując do prac nad zbudowaniem założeń do systemów obsługujących kolportaż i handel nie

była przygotowana do takich zadań. Świadczą o tym: brak wewnętrznych aktów normatywnych regulujących

pracę kolportażu i handlu, duża różnorodność rozwiązań pracy pionów handlu i kolportażu w Spółce, brak

jednolitego modelu prenumeraty. W takich okolicznościach prace nad jednolitymi założeniami dla systemów

informatycznych obsługujących kolportaż i handel nie mogły zakończyć się sukcesem.�

Przez cały badany okres centralnie zarządzanym systemem informatycznym w podstawowej dla Spółki

działalności kolportażowej w zakresie detalu, pozostawał NAGREZ, który RUCH SA zakupiła od firmy

MERKURY s.c. w Krakowie i wdrożyła w 1992 r., a następnie modernizowała. Łączne koszty zakupu,

utrzymania, rozwoju i opieki autorskiej w latach 1992-1999 wyniosły ok. 2,9 mln zł.

RUCH SA nie zgłaszała uwag do prawidłowości funkcjonowania systemu NAGREZ. Administrator tego systemu

w RUCH SA stwierdziła m.in., że: �...koszty utrzymania, rozwoju i opieki autorskiej systemu Nagrez są niezbyt

wysokie w porównaniu do zadań jakie ten system spełnia dla 72 instalacji systemu w ekspedycjach terenowych

RUCH. Jest to jedyny centralnie zarządzany system informatyczny w podstawowej dla Spółki działalności

kolportażowej. System zapewnia kompleksową obsługę kolportażu na szczeblu ekspedycja - kiosk.

Jednym z plusów systemu jest czas potrzebny na wprowadzenie zmian, w obecnej organizacji jesteśmy w stanie

wprowadzić zmiany i wdrożyć system w Spółce w nowej wersji w ciągu 2 - 3 tygodni od decyzji o potrzebnych

zmianach.�
Wysokość poniesionych w latach 1992-1997 kosztów związanych z informatyzacją RUCH SA przedstawia
poniższa tabela:

Wartość w tys. zł.

1. Koszty zintegrowanego systemu informatycznego 30.633,9
z tego:
1.1. PROKOM ogółem 12.409,1

z tego:
− wykonanie sieci 1.515,8
− wdrażanie systemów 6.424,8
− opieka autorska 1.965,7
− zakup sprzętu i oprogramowania 2.502,8

1.2. Hewlett Packard ogółem 18.224,8
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z tego:
− zakup sprzętu (leasing) 16.345,5
− serwis 1.879,3

2. Inne firmy (zakupy sprzętu, systemów oraz oprogramowania) 15.137,7

Ogółem koszty informatyzacji RUCH SA w latach 1992-1997 45.771,6

W sierpniu 1997 r., tj. po ok. 5 miesiącach od wygaśnięcia umowy z firmą PROKOM, Zarząd Spółki

przedstawił jednostkom organizacyjnym RUCH SA do konsultacji opracowanie: Proponowane kierunki

informatyzacji RUCH SA. W dokumencie tym zaproponowano alternatywne sposoby realizacji projektów

informatycznych. Uwzględniając opinie oddziałów, Zarząd Spółki przyjął następujące ustalenia kierunkowe:

− uruchomienie prac w zakresie systemu KiP-X przy założeniu, iż projekt do tego programu przygotowany

zostanie przez pracowników Spółki, a oprogramowanie wykonane przez firmy zewnętrzne,

− zinwentaryzowanie i ocena przez służby merytoryczne programu OT-X pod kątem zgodności z

Regulaminem Handlu wszystkich programów w tym zakresie eksploatowanych aktualnie w Oddziałach w

celu podjęcia decyzji o ewentualnym wykorzystaniu wybranych rozwiązań w skali Spółki,

a następnie zdecydował o realizacji systemu handlowego oraz systemu kolportażowego od podstaw.

Prezes Zarządu Spółki p. P.J., który objął tę funkcję 30 czerwca 1997 r., oraz członek Zarządu p. P.S.

podpisali w dniu 23 kwietnia 1998 r. z PROKOM Software Spółka Akcyjna Umowę o Rozwój Systemu

Informatycznego RUCH SA w wykonaniu Umowy Generalnej o wykonanie systemu Informatycznego z dnia

15.02.1993 r. Wybór wykonawcy systemów uzasadniany był znajomością RUCH SA przez PROKOM ze

względu na długoletnią współpracę. Nakłady na powyższe prace miały wynieść ponad 10 mln zł i ok. 1,5 mln

dolarów USA, w tym na system OH-X ok. 1,6 mln zł, a na system KiP ok. 1,4 mln zł. W sytuacji nie w pełni

udanej wcześniejszej współpracy z PROKOM dotyczącej opracowania systemów OT-X i KiP-X, decyzja

Zarządu RUCH SA o powierzeniu firmie PROKOM powyższego zadania, bez poszukiwania konkurencyjnych

ofert, a więc bez zapewnienia warunków dla uzyskania najlepszej oferty nie była zasadna.

W dniu 9 lipca 1999 r. Zarząd RUCH SA przyjął nową koncepcję informatyki w Spółce, polegającej na
implementacji systemu ERP (Enterprise Resource Planing - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa), dla
którego nakłady wynosiłyby ok. 15 mln dolarów USA. Poza uznaniem przez Spółkę dotychczasowej współpracy
z PROKOM za niezadowalającą - m.in. z braku postępów w dostosowaniu systemu OT-X do potrzeb RUCH SA
i zaproponowania zbyt wysokich opłat w ramach umowy o opiekę informatyczną (2,54 mln zł rocznie) -
powodem przyjęcia nowych rozwiązań była także kwestia całokształtu kosztów niezbędnych do poniesienia przy
założeniu kontynuowania współpracy z PROKOM. Wobec rozbieżności co do ogólnych kosztów
zintegrowanego systemu postanowiono zakończyć realizację Umowy o Rozwój Systemu Informatycznego RUCH
SA na etapie przekazania Spółce prac wykonanych przez PROKOM do czerwca 1999 r.

Po 8 miesiącach, tj. w dniu 17 marca 2000 r., wskutek protestów związków zawodowych, Zarząd RUCH
SA (funkcję Prezesa pełnił w tym czasie p. M.C.) wstrzymał rozpoczęcie restrukturyzacji w obrębie komórek
informatycznych, będącej warunkiem powodzenia wdrożenia systemu ERP. Pełne koszty informatyzacji Spółki w
latach 1998-1999 przedstawia poniższa tabela:
Wartość w tys. zł.

1. Koszty zintegrowanego systemu informatycznego 23.286,8
z tego:
1.1. PROKOM ogółem 8.949,0

z tego:
− opieka autorska 8.336,1
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− inne usługi 612,9

1.2. Hewlett Packard ogółem 14.337,8

z tego:
− zakup sprzętu (leasing) 12.702,1
− serwis 1.635,7

2. Inne firmy ogółem 17.694,3
z tego:

− zakupy inwestycyjne 11.698,5
− pozostałe (np. konserwacja sprzętu) 5.995,8

Ogółem koszty informatyzacji RUCH SA w latach 1998-1999 40.981,1
Poniesione nakłady na rozbudowę i modernizację sieci Punktów Sprzedaży Detalicznej (PSD) w badanym

okresie były niewystarczające, co powodowało postępującą dekapitalizacją kiosków. W latach 1993-1998
wydatkowano na ten cel łącznie 23 mln zł, przy czym potrzeby inwestycyjne przekraczały możliwości finansowe
Spółki.

•  Zmniejszenia planowanych nakładów w większym zakresie dotyczyły PSD, niż pozostałych pozycji planu.

Plan inwestycyjny RUCH SA na 1999 r. przyjęto w wysokości 63.706,2 tys. zł, po czym skorygowano do

kwoty 53.388,7 tys. zł (83%). Planowane nakłady na rozbudowę i modernizację PSD zostały przy tym

obniżone o 60%, a mimo to ich wykonanie wyniosło 48.259,9 tys. zł (90% planu po korekcie). Mimo

niskiego wykonania planu za 1999 r., poziom inwestowania w 2000 r. został wstępnie określony w

wysokości ok. 150 mln zł, przy czym na rozwój i modernizację sieci PSD zaplanowano ok. 39 mln zł. W

Planie Finansowym Spółki na 2000 r. zarezerwowano na remont kiosków i  tzw. kioskoprzystanków ok. 6,6

mln zł.

Realizacja w 2000 r. powyższych zadań angażowałaby nakłady oszacowane na ok. 41,5 mln zł. W ocenie NIK,

bez znalezienia źródła finansowania, optymistyczne planowanie nie rokuje powodzenia realizacji nakładów.

Zarządy Spółki od dnia jej utworzenia do czasu kontroli nie doprowadziły do
ustalenia stanu majątku Spółki, a niektóre decyzje poszczególnych Zarządów w
sprawie zbywania mienia Spółki, NIK uznała za niezgodne z obowiązującym

prawem.

W okresie 1994-2000 Spółka użytkowała ogółem ok. 1000 obiektów, których liczba i status prawny były
zmienne. Na koniec 1997 r. majątek RUCH SA obejmował aktywa w wysokości 578.791 tys. zł, w tym majątek
trwały o wartości 170.582 tys. zł.

•  Według stanu na dzień 6 lipca 1994 r. (wg analizy prawnej opracowanej przez Kancelarię Prawniczą BH),
179 spośród 419 nieruchomości użytkowanych przez RUCH SA (ok. 43%) było nieruchomościami
własnymi, 151 (ok. 36%), kwalifikowało się do uzyskania przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego
gruntu i prawa własności położonych na nim budynków, a 89 (ok. 21%) były to nieruchomości
dzierżawione, bądź też o niejasnym stanie prawnym.

•  W dniu 30 czerwca 1999 r., według informacji udostępnionej NIK, Spółka posiadała 381 nieruchomości o
ogólnej powierzchni 128,97 ha o wartości księgowej 28.641,5 tys. zł, z tego w użytkowaniu wieczystym
były 332 nieruchomości o powierzchni 109,44 ha i wartości księgowej 26.877,8 tys. zł, zaś 49
nieruchomości o powierzchni 19,5309 ha o wartości księgowej 1.763,8 tys. zł nie były uwłaszczone.

•  Według kolejnej informacji udostępnionej NIK, w 2000 r. RUCH SA administrowała ogółem 971
nieruchomościami. Z tej liczby 540 nieruchomości (niezbędnych dla statutowej działalności Spółki)
wynajętych było od obcych podmiotów, w tym PSD trwale związane z gruntem i 431 nieruchomości
własne, pozostające w użytkowaniu wieczystym. Spośród 431 nieruchomości własnych, 320 było
niezbędnych dla statutowej działalności Spółki, zbędnych 72, a zamierzenia RUCH SA wobec 29 miały być

Majątek i nierucho-mości
RUCH SA
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uzależnione od przyjęcia docelowego modelu zarządzania. W liczbie tej mieści się również 10
nieruchomości wynajętych przez EMPiK Sp. z o.o. (EMPiK), z których 6 jest już uwłaszczonych na rzecz
RUCH SA, a 4 pozostają nie uwłaszczone. Dane te nie korespondowały z liczbą zbywanych, nabywanych i
uwłaszczonych nieruchomości.

Podczas 7 spośród 21 NWZA Spółki, podejmowano w latach 1995�1999 r.
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Za zgodą
Ministrów PW/SP sprzedano w tym trybie łącznie 17 nieruchomości zabudowanych i
nie zabudowanych. W tym czasie RUCH SA zbyła ogółem 44 nieruchomości za łączną
kwotę 7.589,9 tys. zł, z tego: 7 - w 1995 r., 8 - w 1996  r., 15 - w 1998  r. oraz 6 w
1999 r. W ramach tego, 11 nieruchomości sprzedano o 319,4 tys. zł (średnio o 23%)
poniżej wartości wynikających z operatu szacunkowego, w tym 1 nieruchomość (w
Ostrowcu Świętokrzyskim, ul 3-go Maja) za kwotę niższą od 2/3 wartości określonej w
operacie.

Uchwałą nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie
zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej
PRASA�KSIĄŻKA-RUCH w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami
majątku tej Spółdzielni38 ustalono m.in., że Agencja KMKiP wejdzie w skład majątku
RUCH SA. Wbrew temu postanowieniu, Tymczasowy Kierownik Przedsiębiorstwa
Kolportażowo-Handlowego RUCH � p. J.D. wniósł w dniu 3 października 1991 r.
Agencję KMKiP jako aport do spółki joint-venture w zamian za 40% udziałów
EMPiK. Działanie powyższe nastąpiło na 11 dni przed przejęciem (w dniu 14
października 1991 r.) majątku Przedsiębiorstwa od Komisji Likwidacyjnej. Było ono
nie tylko sprzeczne ze sposobem zadysponowania majątkiem ustalonym ww. uchwałą,
lecz prowadziło również do uszczuplenia majątku Skarbu Państwa podlegającego
wniesieniu do RUCH SA.
•  Do umowy spółki EMPiK włączono wycenę, w miejsce ścisłego � zgodnie z art. 163 Kh � określenia

przedmiotu wkładu niepieniężnego. Wycena nie była poprzedzona wydzieleniem majątku Agencji KMKiP
ani rzetelną analizą stanu prawnego nieruchomości. Działający w imieniu Przedsiębiorstwa Kolportażowo-
Handlowego RUCH pp. J.Z. i J.D. zagwarantowali, że wszelkie aktywa ujawnione staną się automatycznie
własnością Spółki, a zgłoszone po terminie utworzenia Spółki długi lub zobowiązania będą przez RUCH
przyjęte bez protestu. Skutkami ekonomicznymi nienależycie sporządzonej wyceny obciążone zostało w
umowie przedsiębiorstwo państwowe i jego następca � RUCH SA.

Zagraniczny udziałowiec w EMPiK, tj. KAUFRING Ltd. z siedzibą w Dublinie (Irlandia) - zalegał na kwotę
401,8 tys. zł z pełnym pokryciem swego 60% udziału, kwestionując wycenę aportu strony polskiej (780 tys. zł).
NIK skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście powiadomienie o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa. W dniu 12 maja 1994 r. Prokuratura Rejonowa umorzyła postępowanie z art. 266 § 1 kk. ze
względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu39.

Do 1995 r. EMPiK korzystał z nieruchomości Agencji KMPiK należących do RUCH SA, użytkując je
bezumownie. Dopiero w dniu 12 czerwca 1995 r. Podsekretarz Stanu w MPW wydał zezwolenie Nr
DSZ/MJ/6826/95 w sprawie zawarcia przez spółkę z udziałem zagranicznym umów o używanie na terytorium RP
mienia państwowej osoby prawnej. Wcześniej RUCH SA pozostawała bierna wobec faktu niezgodnego z
postanowieniami uchwały Nr 172 Rady Ministrów zadysponowania Agencją KMPiK przez p. J.D.-

                                                          
38 MP z 1991 r. Nr 3, poz. 13.
39 Informacja nadesłana z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w dniu 14.04.1999 r.
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Tymczasowego Kierownika przedsiębiorstwa RUCH i p. J.Z. - b. kierownika Agencji KMPiK. W pierwszym
zarządzie RUCH SA znaleźli się zarówno p. J.D. jak p. J.Z. Pan J.Z. został także wybrany w skład pierwszej
Rady Nadzorczej EMPIK.

Starania o uwłaszczenie na rzecz RUCH SA nieruchomości będących wcześniej we władaniu Agencji
KMKiP były nieskuteczne, bądź nie rokowały postępów ze względu na niekorzystne zadysponowanie
pełnomocnictwa do załatwiania tych spraw na rzecz spółki EMPiK.

•  Zarząd RUCH, reprezentowany przez pp. A.N. i H.B., udzielił (na podstawie art. 95 § 1 Kc)
pełnomocnictwa Spółce EMPiK do zastępowania prawnego RUCH SA w zakresie uregulowania stanu
prawnego 10 nieruchomości w Warszawie, Białymstoku, Koszalinie, Lublinie, Słupsku, Tarnobrzegu,
Toruniu, Zakopanem i Zielonej Górze na rzecz RUCH, łącznie z założeniem ksiąg wieczystych oraz zrzekł
się prawa odwołania pełnomocnictwa przed zakończeniem tych spraw. EMPiK nie miał i nie ma w swoim
zakresie działania prowadzenia spraw prawnych. RUCH SA nie uwzględniła, iż kompetencja pełnomocnika
do działania w cudzym imieniu nie jest równoznaczna z obowiązkiem działania, chyba że co innego wynika
ze stosunku podstawowego łączącego mocodawcę z pełnomocnikiem. Do chwili obecnej nie została
uwłaszczona na rzecz RUCH SA żadna z tych nieruchomości, która nie byłaby uwłaszczona wcześniej, bez
rozpoznania jej statusu przez RUCH SA. Co więcej, najbardziej wartościową spośród tych nieruchomości -
lokal o pow. 1.011 m2 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 116/122 - uwłaszczono na rzecz Domów
Towarowych CENTRUM SA (DTC SA), powiązanych kapitałowo z obecnymi właścicielami EMPiK.
Stwierdzono bowiem, iż Spółka pozytywnie odpowiedziała na prośbę EMPiK z dnia 2 kwietnia 1998 r. o
zwolnienie z podejmowania czynności zmierzających do uzyskania przez RUCH SA prawa własności
lokalu i wieczystego użytkowania nieruchomości związanej z DTC SA i odstąpiła od początkowej
propozycji rozwiązania ww. umowy zlecenia na rzecz zgody na kontynuację działań zmierzających do
uwłaszczenia 9 nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości związanej z DTC SA po tym, jak EMPiK
nabyła pakiet akcji DTC SA.

Próba polubownego odwołania pełnomocnictw, podjęta przez Zarząd Spółki dnia 19 maja 1999 r., jak
dotąd okazała się nieskuteczna.
Zarządy RUCH SA nie monitorowały prawidłowości wywiązywania się EMPiK z przyjętego zobowiązania.
Dopiero w dniu 25 sierpnia 1999 r. Zarząd Spółki wystąpił o przekazanie szczegółowych informacji
dotyczących wywiązywania się EMPiK ze zlecenia działania na rzecz uwłaszczenia RUCH SA, po czym
bezskutecznie próbował odwołać pełnomocnictwo z dnia 6 lipca 1995 r. i wypowiedzieć Umowę zlecenia z
dnia 5 października 1996 r. EMPiK odpowiedziała dnia 12 października 1999 r. uznając odwołanie
pełnomocnictwa i wypowiedzenie umowy zlecenia za nieskuteczne.

RUCH SA zbywała za rażąco niskie ceny posiadane udziały w spółkach prawa
handlowego, do których uprzednio wnosiła środki finansowe i majątek. W okresie
objętym kontrolą, WZA wyraziło zgodę na sprzedaż akcji i udziałów 5 spółek.
Akcje/udziały 3 spółek zostały sprzedane po cenie nominalnej. W 1 przypadku
dokonano sprzedaży wg wartości nominalnej, zwaloryzowanej wskaźnikiem inflacji, a
w kolejnym - sprzedaż nastąpiła za symboliczną złotówkę w celu uniknięcia
konieczności ewentualnego pokrycia strat.

W dniu 31 grudnia 1994 r. Zarząd RUCH SA zawarł Umowę zbycia 4.000 szt. (wszystkich posiadanych -
40%) udziałów w EMPiK po cenie nominalnej (za równowartość 708.062 dolarów USA) na rzecz
EASTBRIDGE NV z siedzibą w Rotterdamie, którego głównym udziałowcem był zagraniczny wspólnik EMPiK.
Umowę ze strony RUCH SA podpisali p. H.B. - Wiceprezes i p. M.M. � Członek Zarządu. Strony przedłużyły
aneksami formalny termin wejścia w życie tej umowy do 7 lipca 1995 r. W tym okresie Statut Spółki stanowił m.
in., że przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki
EMPiK. Zdaniem NIK, pozbycie się KMPiK uniemożliwiło RUCH SA realizację statutowej działalności.
Ograniczenie przez WZA przedmiotu Spółki do działalności kolportażowej, handlowej, wydawniczej,
reklamowej i usługowej trwało do 9 lipca 1998 r.
Umowa powyższa była niekorzystna dla RUCH SA, jak też obarczona wadami prawnymi. Spółka nie ustaliła
bowiem czy EASTBRIDGE NV wszedł skutecznie w posiadanie udziałów EMPiK nabytych od KAUFRING
Ltd., jak również nie podjął uchwały w sprawie rezygnacji z prawa pierwszeństwa ich nabycia, co przewidywał
art. 4 ust. 1 umowy spółki EMPiK. Integralną częścią umowy była zgoda RUCH SA na używanie nieruchomości
będących we władaniu b. Agencji KMPiK, której Spółka nie mogła podjąć bez akceptacji Ministra PW.
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Jako niegospodarne NIK uznaje te aspekty działań Zarządów RUCH SA, które
umożliwiły rozwój interesów EMPiK, kosztem interesów Spółki.

W omawianej wcześniej umowie zbycia przez RUCH SA udziałów
EMPiK ustalono czynsz dzierżawny w wysokości 60% średniej stawki czynszu najmu dla działalności usługowo-
handlowej, określonej przez organ samorządu miasta, w którym znajduje się nieruchomość oddawana w
dzierżawę. W umowach dzierżawy z dnia 6 lipca 1995 r. oraz 14 grudnia 1995 r., zawartych pomiędzy RUCH
SA a EMPiK na okres 15 lat, strony określiły odmienną od powyższej zasadę, ustalając miesięczny czynsz za 1
m2 w przedziale od 0,98 dolarów USA - w Tarnobrzegu do 10,26 dolarów USA w Warszawie. Zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie zbycia udziałów, umowy dzierżawy lokali w Warszawie, ul. Nowy Świat 15/17-
pow. 1.310 m2, i ul. Marszałkowska 116/122 � pow. 1011 m2, Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 6 � pow. 366
m2, Koszalinie, ul. Zwycięstwa 106/108 � pow. 998 m2, Słupsku, ul. Stary Rynek 6 � pow. 649,87 m2,
Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 20 � pow. 594,3 m2, Toruniu, ul. Wielkie Garbary 18 � pow. 1846 m2, Zakopanem,
ul. Zborowskiego 2 - pow. 535 m2, Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 19 � pow. 830 m2, Lublinie, ul.
Grażyny 7 � pow. 351 m2, zostały zawarte bez prawa ich wypowiedzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy EMPiK
dopuści się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Zastrzeżenia NIK wzbudzają
odmienne postanowienia pomiędzy umową zbycia udziałów a umowami dzierżawy w zakresie stawek czynszu, a
także sprzeczności polegające na przyjęciu różnych kursów przeliczeniowych złotego do dolara, nie podania
okresów wymagalności i braku waloryzacji stawek uwzględniających lokalne realia rynkowe.

Wysokość czynszu rażąco odbiegała od cen ustalanych przez rynek, co powodowało coroczne, pogłębiające
się pomniejszanie dochodów z najmu. Przykładowo, ubytek dochodów RUCH SA wskutek stosowania czynszów
niższych od cen rynkowych dla nieruchomości w Warszawie ul Marszałkowska 116/122 w latach 1995-1999
wyniósł łącznie 10.9693 tys. zł, z tego w kolejnych latach: 1.656,1 tys. zł, 1.874,5 tys. zł, 2.276,2 tys. zł, 2.402,6
tys. zł i 2.759,8 tys. zł. Wykonany przez NIK szacunek dochodów utraconych przez Spółkę w latach 1995-1999
wskutek niekorzystnego zadysponowania ww. lokalami na rzecz EMPiK, zamknął się kwotą ok. 47 mln zł, jeśli
przyjąć alternatywne wynajmowanie po średnich cenach rynkowych i ok. 11 mln zł, jeśli ww. lokale
wynajmowane byłyby po stawkach ustalonych przez lokalne samorządy.

Zarządy Spółki pozostawały bierne w sprawie niezgodnego z umowami dzierżawy podnajmowania przez

EMPiK lokali b. Agencji KMPiK. Nie wykorzystano bowiem istniejących, zdaniem NIK, możliwości

bezzwłocznego rozwiązania tych umów, na podstawie art. 698 §2 Kc.

•  EMPiK poddzierżawiała lokale innym firmom niezgodnie z zawartą umową i bez zgody
wydzierżawiającego. Przykładowo, w kwietniu 2000 r. w Toruniu z dzierżawionego przez EMPiK budynku
korzystali bez wiedzy i zgody RUCH SA m.in. Commercial Union, który miał tam swój Oddział,
restauracja Palomino, firma Kodak. Miejscowy Oddział RUCH i Zarząd RUCH SA nie reagowały na
naruszanie postanowień umownych w tej sprawie: pierwszy nie znając szczegółów umowy, drugi �
zasłaniając się niewiedzą.

Zarządy RUCH SA nie monitorowały stanu technicznego swojej własności i nie podejmowały niezbędnych

remontów, wskutek czego dopuściły do przypadku dewastacji budynku w Słupsku, dzierżawionego przez

EMPIK.

•  Obiekt powyższy wpisany został do rejestru zabytków woj. pomorskiego, decyzją z dnia 20 września
1999 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury40. NIK stwierdziła
m.in. ubytki dachówki i pokrycia dachowego, przecieki i zapadnięcia dachu pokrytego papą (na którym
założono hodowlę gołębi) ubytki podsufitki i muru, skorodowanie balustrady balkonowej. Z Protokółu
zdawczo-odbiorczego oddania w dzierżawę wynikło, że w dniu formalnego przejmowania budynku, tj. 8
sierpnia 1995 r., EMPiK prowadziła w nim remont, w tym remont dachu.

Zdaniem NIK, nie można zgodzić się z  wyjaśnieniami p. H.B. - b. członka Zarządu RUCH SA, iż Spółka nie
była zobowiązana do pokrywania kosztów remontów i inwestycji, które planowała EMPiK, w zamian za co
Zarząd RUCH SA zgodził się na 15-letnią dzierżawę. Umowy dzierżawy nie zobowiązywały bowiem EMPIK do
przeprowadzenia remontów, a jedynie dopuszczały taką możliwość. Równocześnie, według Prawa budowlanego,
właściciel jest odpowiedzialny za utrzymanie stanu technicznego budynku. Powinność przeprowadzenia
wymaganych remontów przez RUCH SA może dotyczyć również innych nieruchomości, dzierżawionych przez
EMPiK, gdyż Spółka nie przestrzegała obowiązku sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, wymaganych
                                                          
40 Dz. U. z 1962 r. Nr 10 poz. 48 ze zm.

Relacje RUCH SA
z EMPiK
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w §1 Umów dzierżawy. Istnienie protokołów umożliwiłoby rozdzielenie odpowiedzialności właściciela od
odpowiedzialności dzierżawcy, odpowiadającego za utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym.

•  Protokoły zdawczo-odbiorcze miały być sporządzone w terminie miesiąca od daty zawarcia umowy i
obejmować opis stanu technicznego lokalu oraz dane o nakładach dokonanych przez EMPiK do dnia 31
grudnia 1994 r. Członkowie Zarządu zeznali, że nie wiedzieli o niesporządzeniu protokołów lokali
oddanych w dzierżawę Spółce EMPiK, a do sporządzenia takich dokumentów zostali - według nich -
pisemnie upoważnieni dyrektorzy Oddziałów RUCH. Odmienne wyjaśnienia złożył w tej sprawie Dyrektor
Oddziału w Toruniu.

W przypadkach, w których protokóły zdawczo-odbiorcze sporządzono, nie wykazano kwot nakładów i zakresu
prac objętych tymi nakładami, które miały być dokonane przez EMPiK do dnia 31 grudnia 1994 r.

RUCH SA kształtowała relacje handlowe z EMPiK w sposób wskazujący na
uprzywilejowanie kontrahenta. Podczas gdy marże otrzymane od wydawców prasy
dzieliła średnio w proporcji 1 (RUCH SA) do 1,12 (obcy kontrahent), w przypadku
relacji z EMPiK były to proporcje jak 1 (RUCH) do 2,2 (EMPIK). EMPIK był przy
tym kontrahentem nieterminowo wywiązującym się z zobowiązań. Należności za
sprzedaną prasę w znacznym stopniu były regulowane po terminie (w 1995 r.
warszawskie EMPIK w ogóle nie ustaliły terminów ok. 1/3 płatności, w 1998 r. ok.
60% należności RUCH od EMPIK było przeterminowanych, w tym niektóre nawet
powyżej 360 dni).

Z zestawienia warunków umów handlowych wynika, że większość umów,
zawartych przez poszczególne Zarządy RUCH SA i realizowanych w latach
1999-2000, zawierała postanowienia niekorzystne dla Spółki. Ponad 60% tych

umów pomijało postanowienia o naliczaniu przez Spółkę kar umownych za nieterminowe lub niepełne
realizowanie zamówień.

W latach 1999-2000 RUCH SA renegocjowała umowy na dostawy towarów w
celu dostosowania się do aktualnej sytuacji rynkowej i uzyskania korzystniejszych
warunków. Korzystne dla Spółki mogą okazać się w szczególności wynegocjowane
postanowienia umów przewidujące określanie funduszy promocyjnych w ujęciu
wartościowym, powiązanym z wielkością realizowanych obrotów, wprowadzenie tzw.
upustów targetowych przy przekroczeniu określonego pułapu obrotów oraz wydłużenie
okresu otrzymywanych kredytów kupieckich. Realizacji ww. założeń nie można jednak
stwierdzić w odniesieniu do warunków umowy zawartej w dniu 28 marca 2000 r.
pomiędzy RUCH SA i Corbis Sp. z o.o.
•  Umowę ze firmą Corbis na dostawę prezerwatyw Preventor - asortymentu nie znanego na polskim rynku i

nie wspieranego reklamą - zawarto bez rozpoznania zapotrzebowania rynku, objąwszy dostawami,
realizowanymi w okresie ok. 2 miesięcy 6 mln sztuk, tj. ok. 50% rynku prezerwatyw w Polsce
(kalkulowanego dla obrotu osiąganego za pośrednictwem sieci RUCH SA w okresie 1 roku). Pomimo
wydania przez Prezesa RUCH SA zakazu handlu prezerwatywami Unimil, postępy w sprzedaży
prezerwatyw Preventor były słabe (znacznie słabsze niż sprzedaż prezerwatyw Unimilu w porównywalnym
okresie). Przy zrealizowanym zakupie ponad 3 mln szt. nastąpiło zamrożenie własnych środków
finansowych w wysokości ok. 2 mln zł na okres szacowany na co najmniej 10 miesięcy. Po ponad 3
miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży zbyto zaledwie ok. 750 tys. sztuk prezerwatyw Preventor. W okresie
3 miesięcy, w świetle doświadczeń Spółki, możliwa była sprzedaż 3 mln sztuk znanych na rynku
prezerwatyw Unimilu, ponad dwukrotnie tańszych od asortymentu Preventor. Zarówno wyliczenia Izby, jak
i rachunki symulacyjne Spółki potwierdziły, że dotychczasowe dochody ze sprzedaży prezerwatyw
Preventor nie rekompensują spadku dochodów spowodowanego zaniechaniem sprzedaży prezerwatyw

Realizacja umów
handlowych
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Unimilu. Za okres 3 miesięcy (objętych kontrolą) utracone korzyści RUCH SA � wg szacunków Izby -
stanowiły kwotę rzędu 80 tys. zł. W ocenie NIK, powstrzymanie się przez Zarząd RUCH SA od przyjęcia
we wrześniu kolejnej dostawy 1 mln opakowań prezerwatyw Preventor, a następnie odstąpienie od umowy z
firmą Corbis, uchroniło Spółkę od dalszego ponoszenia skutków długotrwałego zamrożenia środków
finansowych angażowanych w drugą część transakcji, szacowanych na ok. 3 mln zł. W świetle ustaleń Izby,
negatywne skutki pierwszej części transakcji z firmą Corbis nie zostały przez to wyeliminowane.

Umowy z dostawcami RUCH SA, przewidujące utworzenie funduszu na działania
promocyjne, zwyczaj określały zasady tworzenia funduszu promocyjnego, np. jako
określony procent wartości obrotów. W ocenie NIK, działaniem nierzetelnym, a nawet
korupcjogennym, był brak tak ustalonych zasad w umowie z firmą Corbis:
•  Dostawy gadżetów promocyjnych w czerwcu i lipcu 2000 r., a więc równoczesne z dostawami prezerwatyw

Preventor, wyprzedziły o 2 miesiące powstanie załącznika do umowy, stanowiącego integralną jej część,
zawierającego jedynie liczby określonych gadżetów promocyjnych - bez podania wartości. Zdaniem NIK,
wskazuje to, iż rozstrzygnięcia odnośnie promocji prezerwatyw Preventor, RUCH SA pozostawiła dostawcy
(Corbis), mimo że strony zobowiązały się do wspólnego organizowania akcji promocyjnej. Corbis i
Oddziały RUCH w wyjaśnieniach składanych dla NIK wykazały przy tym sprzeczne dane na temat liczby
przekazanych i otrzymanych gadżetów, a wynikające stąd oszacowania wartościowe nie są wiarygodne. Z
przedłożonych przez Spółkę Corbis faktur pro forma i zawartych tamże cen gadżetów promocyjnych
otrzymanych przez Oddziały RUCH (np. cena kalkulatora 0,05 dolara USA, czapeczki - 0,01 dolara USA)
wynikało, iż dla wydatkowania kwoty funduszu należałoby przekazać np. 500 razy więcej czapeczek, niż to
potwierdziły Oddziały. Oznacza to możliwość �wyprania� tą drogą znacznej części kwoty funduszu albo
wartościowe niewywiązanie się Corbis z zobowiązań. RUCH SA nie skontrolowała zgodności liczby
przekazanych gadżetów z załącznikiem do umowy, jak również nie dokonała ustalenia ich faktycznej
wartości.

Zarząd RUCH SA podpisał w dniu 12 sierpnia 1993 r. umowę z Polską Fundacją Olimpijską, w której
zobowiązał się do �zagwarantowania skutecznej ekspozycji towarów rekomendowanych przez Fundację do sieci
handlowej RUCH�, w zamian za prawa sponsora Olimpiady w Atlancie.

W związku z powyższą umową, RUCH SA zakupiła �towary olimpijskie� m.in. od firm takich jak �Senar�

Sp. z oo. w Warszawie, Firma Handlowa �Matex� z Olsztyna, �Promo� Sp. z oo. Handel-Export-Import z

Warszawy, Przedsiębiorstwo Produkcji Opakowań Ekologicznych PUCEK-EKO w Rzeszowie, �Annex-Export-

Import� z Warszawy. W 2 pierwszych umowach RUCH SA zobowiązała się do zapłacenia za dostarczone i

zafakturowane towary 30% ich wartości niezależnie od postępów sprzedaży. W trzeciej, w której �Promo�

reprezentował Prezes Spółki, późniejszy Prezes RUCH SA � p. A.K., odpowiednio 50%, w czwartej 100%. Nie

sprzedano towarów na łączną kwotę 749,9 tys. zł z zakupionych na ogólną kwotę 2.691,0 tys. zł, tj. ok. 28%. Nie

sprzedano przykładowo 87% znaczków i ok. 50% toreb i zapalniczek. Z tytułu realizacji ww. umów Oddziały

RUCH poniosły straty w wysokości 485,6 tys. zł.

RUCH SA rozliczyła straty, zaliczając je do kosztów operacyjnych Oddziałów. Zdaniem NIK, realizacja ww.

umów była częścią umowy sponsoringowej i poniesione koszty powinny zostać rozliczone w ramach kosztów

reklamy niepublicznej.

W 1996 r. i 1997 r. koszty RUCH SA zostały obciążone skutkami niekorzystnych umów handlowych

zawartych przez członka Zarządu p. M.M. i dyrektora Biura Handlu p. J.P., których przedmiotem był zakup

kalendarzy na 1997 r. bez prawa zwrotu egzemplarzy nie sprzedanych (umowa z ART MEDIA Sp. z oo. w

Gdańsku i z DK INVEST Sp. z oo. w Gdyni) i z 10% limitem zwrotu (umowa z MOVEX Sp. z oo. w

Warszawie). Na podpisanie ww. umów nie wyraził zgody Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego, z powodu
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uznania ich za niedopuszczalne dla RUCH SA, informując o tym Zarząd Spółki i zwracając uwagę, że podobne

umowy przyniosły straty w latach 1993-1994 w Oddziale Warszawa. Bilans sprzedaży kalendarzy 97� zamknął

się obciążeniem Oddziałów RUCH wartością niesprzedanych 586,1 tys. egz. w kwocie 1,1 mln zł, przy

wpływach brutto (bez uwzględnienia kosztów dystrybucji i prowizji kupców) w wysokości 1,8 mln zł.

Ustalenia kontroli wskazują na nieefektywność
wykorzystania dla usprawnienia działalności Spółki

istniejącej kontroli wewnętrznej.

Regulamin Kontroli w RUCH SA przewiduje sprawdzanie celowości, legalności,
gospodarności oraz rzetelności działań związanych z funkcjonowaniem badanej
jednostki, prawidłowości ich dokumentowania, ewidencji i sprawozdawczości. Mimo
dość znacznej obsady kadrowej kontroli wewnętrznej (liczba zatrudnionych wahała się
w latach 1995-1999 od 41 do 48 osób, w tym na poziomie centrali od 7 do 11 osób) i
liczbowo znacznych rozmiarów kontroli (np. w 1999 r. 353 kontrole) zadania te nie
były w zadowalającym stopniu wykonywane.

Podstawowych przyczyn powstania tej sytuacji upatrywać należy w niskim
poziomie wykształcenia pracowników kontroli, nie zapewniającym merytorycznego
wywiązania się z obowiązków (w latach 1995� 1999 ok. 50-60% pracowników
kontrolnych w Spółce nie miało wyższego wykształcenia, zdarzały się przypadki
zatrudniania na stanowisku kierownika komórki kontroli osoby ze średnim
wykształceniem oraz zerowym stażem pracy zarówno w kontroli, jak i w RUCH SA), a
także w ograniczonej liczbie szkoleń (w latach 1996�1999 tylko w 6 na 15 Oddziałów
Spółki przeprowadzono łącznie 14 szkoleń obejmując nimi 17 pracowników) oraz brak
zcentralizowanego nadzoru nad komórkami kontroli wewnętrznej. Nie wypracowano
zasad współpracy między komórkami kontroli wewnętrznej i komórkami pełniącymi
kontrolę funkcjonalną, w szczególności kontrolling finansowy i zarządzanie finansami.
Dostarczenie Zarządowi rzetelnych informacji o skuteczności realizacji strategii Spółki
przez jej jednostki organizacyjne zapewniłoby, zdaniem NIK, niezależne od
dyrektorów Oddziałów usytuowanie organizacyjne kontroli wewnętrznej.

7.2. Sytuacja ekonomiczna RUCH SA

Kontrola wewnętrzna
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Przychody Spółki ze sprzedaży w latach 1995-1999, wynoszące
w przybliżeniu 1 mld dolarów USA rocznie, były zbliżone do

kosztów działalności operacyjnej. W ostatnich trzech okresach obrachunkowych
przychody te wynosiły odpowiednio 2.924.697,4 tys. zł, 3.421.152,1 tys. zł i
3.794.010,2 tys. zł. W związku z tym zysk brutto z działalności ogółem wyniósł w
1999 r. 45.151,7 tys. zł i był wyższy niż w roku poprzednim o 30,2% (w 1997 r. zysk
brutto wyniósł 32 160,9 tys. zł, a w 1998 r. - 34 678,6 tys. zł). Kwoty zysku netto w
latach 1997-1999 wynosiły kolejno 15.483,9 tys. zł, 17.355,3 tys. zł i 22 074,1 tys. zł.
Z powyższego wynika, że 12,1% wzrost zysku netto w 1998 r., w porównaniu z
1997 r., był o 4,9% niższy od przyrostu przychodów ze sprzedaży.

W 1999 r. w porównaniu z 1998 r. zysk netto wzrósł wprawdzie o 27,2%, jednakże
w głównej mierze w wyniku dokonanych zmian w stosowanych zasadach
rachunkowości. Po wyeliminowaniu tych zmian, przyrost zysku netto wyniósł w tym
okresie 9,1%, wobec przyrostu przychodów ze sprzedaży o 10,9%. Relatywnie niskie
zyski osiągane przez Spółkę stanowią istotne ograniczenie możliwości sfinansowania
rozwoju, zwłaszcza inwestycji dotyczących modernizacji i wymiany punktów
sprzedaży detalicznej i wprowadzenia systemu informatycznego RUCH SA, a także
przeciwdziałania utracie rynku.

RUCH SA uzyskiwał niską rentowność41, sięgającą 0,6%, podczas gdy według
analityków, średni wskaźnik rentowności w branży kolportażu wynosił 3%. Źródłem
dodatniego wyniku finansowego były przy tym w znacznym stopniu dochody z najmu i
dzierżawy (udział w wyniku finansowym brutto ok. 63% w 1997 r., 60% w 1998 r. i
48% w 1999 r.), a nie zyski osiągnięte na działalności podstawowej. Działalność
kolportażowa RUCH SA nie stanowiąc głównego źródła dochodów traciła domenę w
                                                          
41 Wskaźnik rentowności obliczany jako iloraz zysku do przychodów ze sprzedaży.
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obrotach handlowych. Obroty handlowe artykułami pozaprasowymi osiągnęły w I
półroczu 1997 r. 680 mln zł. Stanowiło to ok. 50% obrotów RUCH SA.

 Podział wyniku finansowego w latach 1995-1999 wskazuje, że Spółka do 1998 r.
nie płaciła na rzecz właściciela dywidendy, a na rozwój przeznaczała część zysku
netto: 53,1% - w 1995, 39,1% w 1996 r., 57,3% - w 1997, 60% - w 1998 r. i 53,4% - w
1999 r., a na nagrody na rzecz pracowników i fundusz socjalny odpowiednio 46,9%,
61%, 42,7%, 30% i 36,6%. Nakłady na rozwój RUCH SA w badanym okresie były
przy tym niewystarczające.

 

Wynik finansowy RUCH SA i jego podział
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W latach 1995-1999 Spółka zmniejszała zatrudnienie ogółem z
14.586 do 9.147 osób (odpowiednio z 14.035 do 8.865 etatów).

Zmniejszano zatrudnienie we wszystkich grupach, z wyjątkiem kierowniczej.
Największa redukcja dotyczyła sprzedawców, których liczba zmalała z 4.878 do 505
osób (odpowiednio z 4.583 do 495 etatów).

Uzyskiwanie przez RUCH SA minimalnie dodatnich wyników finansowych, związane z wysokimi kosztami
prowadzenia działalności gospodarczej, służyło głównie zaspokajaniu aspiracji płacowych, zwłaszcza kadry
zarządzającej. Przeciętne wynagrodzenia w Spółce, umiarkowane i zbliżone do przeciętnych w gospodarce
narodowej w latach 1995-1997, w 1998 r. wyprzedziły wskaźnik inflacji, rosnąc o ponad 14% powyżej
przeciętnych w gospodarce narodowej, po czym w 1999 r. odpowiednio do ponad 23%, co przewyższało o 16%
wskaźnik inflacji.

Lawinowo rosły wynagrodzenia członków Zarządu, które startując z poziomu 12-krotności w 1995 r., w
latach 1998-1999 przekroczyły 21 i 22-krotnie poziom średnich płac w gospodarce.

Zatrudnienie
i płace
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W ostatnich latach funkcjonowania RUCH SA jako jsSP, wynik finansowy Spółki
obciążany był również kosztami ubezpieczeń na życie, opłat związanych z
korzystaniem z mieszkań oraz znacznymi kosztami odpraw i odszkodowań na rzecz
członków Zarządu, z których pracy rezygnowano w związku z odwoływaniem w
trakcie kadencji. Łączna kwota odpraw i odszkodowań, wypłaconych odwołanym w
latach 1998-1999 uchwałami NWZA i RN członkom Zarządu Spółki wyniosła
2.252,4 tys. zł, w tym odprawy 1.333,5 tys. zł i odszkodowania � 918, 8 tys. zł (bez
niezrealizowanej do czasu zakończenia kontroli wypłaty na rzecz p. A.K.).

•  Zarząd Spółki w 1998 r. kupił i wyposażył 2 mieszkania w Warszawie za kwotę 619,5 tys. zł, oraz wynajął

kolejne, za korzystanie z których trzej pracownicy Biura Zarządu Spółki do 30 czerwca 1999 r. nie byli

obciążani przez Spółkę kosztami energii elektrycznej, RTV, posiadania i użytkowania telefonu oraz

składnikami ogólnej kwoty czynszu bezpośrednio związanymi z eksploatacją mieszkania, takimi jak

ogrzewanie, wywóz śmieci, zimna i ciepła woda oraz TV kablowa, a także kosztami drobnych napraw.

Przykładowo, średni miesięczny koszt wynajęcia mieszkania zajmowanego przez p. Z.O. wynosił 2.243 zł.

W toku kontroli NIK prowadzonej na przełomie II i III kwartału 1999 r. Spółka wprowadziła zasady
obciążania kosztami eksploatowania mieszkań ich użytkowników. Zdaniem NIK, nie znajdowało uzasadnienia
wynajmowanie dla członka Zarządu Spółki - p. J.C. lokalu w Łazach o powierzchni 180 m2, i miesięcznym
czynszem stanowiącym równowartość 1400 dolarów USA, zważywszy że pozostali użytkownicy mieszkań
korzystali z powierzchni ponad dwukrotnie i trzykrotnie mniejszych, z miesięcznym czynszem stanowiącym
równowartość 500 dolarów USA.

Brak było motywacyjnego powiązania wynagrodzeń pracowników z wynikami Spółki. Fundusz premiowy
miał być uruchamiany po uzyskaniu dodatniego wyniku Oddziału. W Oddziale RUCH w Krakowie dokonywano
w latach 1996-1998 wypłat premii pomimo niespełniania tego warunku, bez reakcji ze strony Zarządu Spółki.

•  Niezgodnie z obowiązującym w Oddziale RUCH w Krakowie regulaminem
premiowania, w 1996 r. zostały wypłacone premie za styczeń, luty, marzec,
październik oraz listopad, natomiast realizacja planu zysku w rachunku
narastającym, stanowiąca warunek wypłaty premii, nie została osiągnięta w lutym i
marcu tego roku. Pracownikom wypłacono premię za kwiecień oraz grudzień
1997 r., pomimo iż Oddział nie zrealizował w tych miesiącach planu zysku w
rachunku narastającym. W 1998 r. premie wypłacono za styczeń i luty, podczas
gdy jedynie pierwsza wypłata spełniała regulaminowy warunek. W latach 1996�
1998 wypłacono w nieregulaminowy sposób premie (wraz z obowiązkowymi
narzutami na ZUS) w łącznej wysokości 345,5 tys. zł, z tego 127,7 tys. zł - w
1996 r., 123,8 tys. zł - w 1997 r. oraz 94,0 tys. zł - w 1998 r.
Zdaniem NIK, znaczne zróżnicowania zarówno bazy naliczania premii, jak jej charakteru oraz

zróżnicowania stawek prowizji i dodatków za pracę w poszczególnych Oddziałach nie mają charakteru
motywacyjnego, ani nie służą identyfikacji pracownika ze Spółką. Przykładowo, wysokość funduszu premiowego
wynosiła w poszczególnych Oddziałach od 10% do 40% wynagrodzeń zasadniczych, będąc niekiedy dodatkowo
zróżnicowana według funkcji, dodatek za pracę nocną wynosi od 25% do 40% wynagrodzenia, dodatek za pracę
przy monitorach od 7,5% do 15% wynagrodzenia, fundusz nagród od 0,5% do 3% planowanego funduszu
wynagrodzeń. Reprezentacje Związków Zawodowych za krzywdzące uznały przyjęcie podstawowego odpisu na
pomoc socjalną na 1 pracownika: dla pracowników Biura Zarządu w wysokości 70% przeciętnego
wynagrodzenia ustalanego przez GUS, a 40% dla pozostałych.
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8 Cele prywatyzacji i restrukturyzacji
Przed podjęciem decyzji o prywatyzacji RUCH SA, Minister PW nie określił

celów jakie zamierzał osiągnąć w wyniku prywatyzacji tej Spółki. W przyjętym przez
Radę Ministrów Programie prywatyzacji do 2001 r. z grudnia 1998 r., Minister SP
sformułował cele, którym miała służyć realizacja procesów prywatyzacji. Celem
ogólnym było �przyspieszenie procesów prywatyzacji poprzez ich skuteczniejsze
powiązanie z demonopolizacją i restrukturyzacją gospodarki�. Wynikającymi stąd
celami cząstkowymi były:

− poprawa efektywności gospodarowania majątkiem sprywatyzowanym,
− rozwój krajowego rynku kapitałowego,
− zwiększenie konkurencyjności spółek na rynkach krajowych i zagranicznych.

Minister SP, pełniąc funkcje właścicielskie wobec RUCH SA, realizował te cele wykorzystując środki
prawne przewidziane Kodeksem handlowym dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ocenie NIK,
działania MSP nie prowadziły do sprawnego zarządzania Spółką. Akceptowano nietrafne decyzje personalne,
skutkiem czego występowała duża rotacja na stanowiskach członków zarządu Spółki, powiązana z nadmiernymi
kosztami osobowymi. Bierność MSP w sprawach personalnych doprowadziła do samowoli Rady Nadzorczej,
ignorującej wytyczne Ministra SP.

Przykładem nietrafnej decyzji personalnej Ministra SP jest �kariera� p. A.K.
Reprezentując �Promo� Sp. z oo. Handel-Export-Import z Warszawy zawarł z
RUCH SA transakcję w ramach �sponsoringu olimpijskiego�, w którym

oddziały RUCH poniosły straty. W dniu 16 lutego 1998 r. p. A.K. skierował do Ministra SP pismo, w którym
stwierdził m.in., że dokonana przez niego analiza działalności RUCH SA skłania do wyciągnięcia
natychmiastowych konsekwencji w stosunku do dotychczasowego Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej, a
także przeprowadzenia gruntownych zmian reorganizacyjnych firmy, zaproponował nowy skład Zarządu RUCH
SA ze swoją osobą w roli prezesa.

•  W piśmie do Ministra SP p. A.K. stwierdził m.in., �Chciałbym w ogólnym zarysie
przedstawić stan faktyczny RUCH SA zastrzegając, że szczególnie w kwestii
prywatyzacji dysponuję przybliżonymi danymi i moje sugestie mogłyby być
pomocne dopiero po wprowadzeniu mnie w szczegóły tego zagadnienia. Krytyka
aktualnego zarządzania firmą oraz projekt  zmiany systemów zarządzania ma na
celu radykalną poprawę sytuacji, wzrost przychodów ze sprzedaży oraz
prawidłowego zagospodarowania nieruchomości. Mam nadzieję, że przygotowany
raport spotka się z przychylną oceną Pana Ministra...�

Pan A.K., członek zarządu RUCH SA w okresie od 4 sierpnia 1998 r. do 4
listopada 1999 r., pełnił także obowiązki Prezesa Spółki. W dniu 8 października
1998 r. została z nim zawarta umowa o pracę, przewidująca m.in. odprawy oraz
odszkodowania w przypadku odwołania z funkcji.

•  Pan A.K. jako p.o. Prezesa RUCH SA wykorzystał wnioski delegowania za granicę niezgodnie z
deklaracjami. Pobyt w Izraelu, w dniach od 18 lutego do 2 marca 1999 r, miał dotyczyć �Służbowego
kontaktu z firmą A. Dotana z Tel-Aviwu�, natomiast z przedłożonych rachunków wynikało, iż program
pobytu został wykorzystany do celów turystycznych (koszty poniesione przez Spółkę - 40.816 zł). Podobna
sytuacja miała miejsce w przypadku wyjazdów do USA i Wielkiej Brytanii (Nowy Jork, Southampton).

Nadzór MSP nad RUCH
SA
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Celem wyjazdów miał być �udział w konferencjach Projekty inwestycyjne w Europie Centralnej� w dniach
od 4 do 10 czerwca 1999 r. Pan A.K. nie uczestniczył w ww. konferencjach, przebywając w Nowym Jorku i
na Bermudach (koszty w kwocie 64,4 tys. zł, w tym prywatne rozmowy telefoniczne i drinki, zostały
pokryte przez Spółkę). Do rozliczenia kosztów podróży p. A.K. nie dołączał ani biletów lotniczych, ani nie
podawał godzin wylotu i przylotu w celu rozliczenia kosztów diet, a służby wewnętrzne Spółki nie
kwestionowały tego rodzaju rozliczeń.

W dniu 4 listopada 1999 r., Rada Nadzorcza (6 głosami za, 2 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym

się) odwołała p. A.K. z funkcji członka Zarządu RUCH SA. W uzasadnieniu wniosku o odwołanie,

Przewodniczący RN przypomniał uchwałę nr 118 Zarządu RUCH SA z dnia 17 września 1999 r. wyrażającą

brak możliwości współpracy Zarządu z jego członkiem - p. A.K. Przewodniczący RN upoważniony został do

podpisania wypowiedzenia umowy o pracę, uwzględniającego zachowanie 3-miesięcznego okresu

wypowiedzenia oraz zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Minister SP nie stosował jawnych i czytelnych kryteriów branych pod uwagę przy

doborze członków Rady Nadzorczej RUCH SA. W związku z tym NIK nie udało

się ustalić przyczyn dokonywanych zmian w składach Rady Nadzorczej Spółki. Od powołania pierwszej Rady

Nadzorczej Spółki w 1993 r., w jej składzie zasiadały łącznie 43 osoby, z czego połowa przez okres poniżej 24

miesięcy.

Urzędnicy MSP nie udzielili stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Dyrektor
Gabinetu Politycznego Ministra SP stwierdził, że proces powołania lub odwołania
danej osoby do lub z rady nadzorczej składa się kilka opinii odpowiednich urzędników
MSP, przekazywanych do Ministra lub upoważnionego przezeń Podsekretarza Stanu w
celu podjęcia ostatecznej decyzji będącej zarazem oficjalną instrukcją Ministra SP dla
jego pełnomocnika na WZA danej spółki, jednakowoż zgodnie z zadaniami
nałożonymi na Gabinet Polityczny Ministra SP jest on ciałem opiniodawczo �
doradczym Ministra SP i nie ma obowiązku prowadzenia spraw i gromadzenia
dokumentacji. Z kolei DSSiIF (tzw. departament merytoryczny) uchylił się od
odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn dokonywania zmian w składzie Rady
Nadzorczej RUCH SA stwierdzając, iż są one wystarczająco uzasadnione istnieniem
przepisu art. 379 §1 Kodeksu handlowego i art. 12 ust.1 ustawy o kipp. Nadzorująca
ten departament Sekretarz Stanu p. A.K. uchyliła się od merytorycznej odpowiedzi.

W okresie kilku lat funkcjonowania RUCH SA jako jsSP liczne były przypadki

odwoływania członków zarządu w trakcie kadencji. Od powołania pierwszego

Zarządu Spółki, funkcje członka Zarządu pełniło łącznie 19 osób, z tego 8 osób -

przez okres od 3 miesięcy do 1 roku, 5 osób - od 1 roku do 2 lat i jedynie 6 osób - powyżej 2 lat. Bezpośrednim

następstwem rotacji było coroczne obciążanie wyniku finansowego Spółki znacznymi kosztami odpraw i

odszkodowań na rzecz członków zarządu (również RN), z których pracy rezygnowano. W Informacji dodatkowej

do sprawozdania finansowego za 1997 r. Zarządu Spółki RUCH SA wykazano, że:

Zmiany w Radzie
Nadzorczej Spółki

Zmiany w Zarządzie

Spółki
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•  W 1997 r. wypłacone wynagrodzenia członkom Zarządu wyniosły 1.253,4 tys. zł,
(w tym odprawa za skrócony kontrakt Członków Zarządu 356,8 tys. zł), a
członkom Rady Nadzorczej 184 tys. zł.

•  Uchwałami WZA RUCH SA z 30 marca 1998 r. oraz 4 sierpnia 1998 r. odwołano
członków Zarządu Spółki w trakcie kadencji, skutkiem czego, zgodnie z umową o
pracę, otrzymali oni odprawy w łącznej kwocie 838,2 tys. zł oraz odszkodowania z
tytułu umowy o zakazie konkurencji o łącznej wysokości 704,2 tys. zł.

Łączna kwota odpraw i odszkodowań wypłaconych odwołanym (w latach 1998-1999)
uchwałami NWZA i RN członkom Zarządu Spółki wg informacji RUCH SA stanowiła
kwotę 2.252,4 tys. zł, w tym odprawy 1.333,5 tys. zł i odszkodowania � 918,8 tys. zł
(bez wypłaty na rzecz p. A.K.). Odprawy wynosiły od 126,1 tys. zł do 268,3 tys. zł na 1
członka zarządu, a dodatkowe odszkodowania od 125,6 tys. zł do 214,6 tys. zł na
osobę.

Zgodnie z wytycznymi Ministra SP z dnia 31 marca 1998 r.
wynagrodzenie Zarządu jsSP nie powinno przekraczać 3 do 7-
krotności przeciętnej miesięcznej płacy w spółce, w zależności

od jej kondycji ekonomicznej. Przewodniczący RN RUCH SA � p. K.A. wystąpił z
wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom, w
tym Prezesowi Zarządu wynagrodzenia do wysokości odpowiednio 11-krotności i 12-
krotności przeciętnego wynagrodzenia w Spółce (do tej kwoty dochodził ponadto
dodatek funkcyjny w wysokości 75% wynagrodzenia stałego).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej RUCH SA w dniu 24 września 1998 r. przegłosowano wniosek jej
przewodniczącego, podwyższający wynagrodzenie członkom oraz Prezesowi Zarządu odpowiednio do 10 i 12-
krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce, co oznaczało, iż wynagrodzenie członka Zarządu
wyniosło ok. 24 tys. zł, a Prezesa Zarządu ok. 28 tys. zł.

W związku z uwagą urzędnika MSP, iż tak wysoki wzrost wynagrodzenia stanowiłby naruszenie ww.
wytycznych Ministra SP, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż wytyczne Ministra nie mają charakteru wiążącego i
Rada nie musi ich stosować. Sekretarz Stanu w MSP, poinformowana o powyższym (pismem Dyrektora DSSiIF
z dnia 24 września 1998 r.) nie zdecydowała się na jakiekolwiek działania retorsyjne, dopuszczone regulacjami
Kodeksu handlowego. Z wyjaśnień złożonych NIK wynika, że jako nadzorujący członek kierownictwa MSP nie
miała wpływu na członków rady nadzorczej jsSP, z wyjątkiem tych, którzy byli zarazem pracownikami
Ministerstwa. Sekretarz Stanu - p. A.K. uznała, iż �ww. uchwała podjęta została przez działający kolegialnie
organ Spółki jakim jest Rada, z głosem �przeciw� jej członka z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa [...]
Rada Nadzorcza została poinformowana o zaleceniach MSP w zakresie ustalania ww. wynagrodzenia�.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od tego czy są, czy nie są
pracownikami MSP, formalnie reprezentują w jsSP Skarb Państwa. Wyjaśnienie
Sekretarz Stanu w MSP wskazuje na istnienie stanu nieformalnego, a więc
niezgodnego z prawem. Pomimo dokonanych zmian w składzie Rady Nadzorczej
RUCH SA, p. K.A. pozostał jej członkiem.
 

Niesubordynacja

płacowa RN
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 III. POSTĘPOWANIE KONTROLNE I DZIAŁANIA
PODJĘTE PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI

 

W procesie kontroli przesłuchano w charakterze świadków
byłych członków zarządu RUCH SA. W związku z faktem,
iż większość osób odpowiadających za prywatyzację RUCH

SA nie było już pracownikami MSP, kontrolerzy NIK mieli utrudnione możliwości
korzystania z uprawnień wynikających z procedury kontroli. W związku z tym, w
ramach kontroli MSP poinformowano osoby bezpośrednio odpowiedzialne za
prywatyzację RUCH SA o możliwości złożenia w tych sprawach oświadczeń.
Przesłane przez kontrolerów do p. W.K. � b. Sekretarza Stanu w MSP pismo w ww.
sprawie pozostało bez odpowiedzi.

Minister SP wniósł zastrzeżenia do protokółu kontroli, w trybie art. 55 ustawy z
dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli42, dotyczące
uszczegółowienia w 3 punktach treści protokołu oraz dokonania sprostowania
błędu. Zostały one przez kontrolerów uwzględnione w całości. Zarząd RUCH SA
złożył - do kontrolera (w trybie art. 55 ustawy o NIK), a następnie do Dyrektora

Departamentu Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK (w trybie art. 56 ustawy o NIK) - zastrzeżenia do protokołu
kontroli doraźnej, dotyczącej zawierania przez Spółkę umów na dostawy towarów i ich realizacji, w części
obejmującej wyniki współpracy z firmą Corbis. Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 10 listopada 2000 r.,
zatwierdzoną przez Wiceprezesa Izby, zastrzeżenia powyższe zostały oddalone w całości.

Wystąpienia pokontrolne zostały przekazane kierownikom wszystkich
skontrolowanych przez NIK jednostek. W celu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, w wystąpieniach pokontrolnych, kierowanych do Ministra
SP i RUCH SA oraz jednostek organizacyjnych Spółki, Najwyższa Izba

Kontroli wnioskowała:

A. Do Ministra SP m.in. o:
− rozpoznanie możliwości zawarcia pozasądowej ugody w sprawie sprzedaży akcji Spółki RUCH SA, o ile

potencjalni, wyłonieni w trybie zaproszenia do rokowań, inwestorzy nie podtrzymają złożonych ofert.

− uwzględnianie, w ramach podejmowanych decyzji o zakresie analiz przedprywatyzacyjnych, podobnych
analiz wykonanych już wcześniej na zlecenie zarządów spółek.

− egzekwowanie od firm doradczych wykonania  wycen i analiz prywatyzacyjnych z uwzględnieniem
wszystkich aspektów, umożliwiających wiarygodne ustalenie wartości prywatyzowanych spółek, zaś w
przypadku projektów prywatyzacyjnych dotyczących dużych firm handlowych, zarządzających siecią
dystrybucji o dużym zasięgu terytorialnym, żądania od doradców m.in. wycen na podstawie obrotów i ich
udziału w rynku.

− przyjęcie zasady, że zmiany składu członków władz spółek w trakcie trwania kadencji będą posiadały
merytoryczne uzasadnienia.

B. Do Prezesa Zarządu RUCH SA m.in. o:
− rozwiązanie umów dzierżawy z EMPiK, w przypadkach poddzierżawiania innym jednostkom lokali bez

zgody RUCH SA,

− zweryfikowanie kontynuowanych umów dzierżawy zawartych z EMPiK, w kierunku doprecyzowania
                                                          
42 Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.
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stawek czynszu i ich waloryzacji według obowiązujących na danym terenie stawek rynkowych,

− wdrożenie działań prowadzących do zmniejszenia kosztów, w tym poprawy gospodarności przy ustalaniu
warunków umów handlowych,

− określanie, w zawieranych centralnie umowach na dostawy towarów, funduszy promocyjnych, w ujęciu
wartościowo�rzeczowym i prowadzenie kontroli realizacji zobowiązań w sprawie zasilania i
rozdysponowania tych funduszy.

C. Do Dyrektora Oddziału RUCH w Krakowie m.in. o:
− dostosowanie wypłat premii do zgodności z obowiązującymi w Oddziale zasadami Regulaminu

premiowania,

− wystąpienie, wobec osób które przyczyniły się do wypłaty nienależnych premii, o zrekompensowanie
powstałych strat w majątku Spółki.

Minister SP złożył zastrzeżenie do wystąpienia
pokontrolnego Izby znak DSPiP-41011-4-99 z dnia 5 lutego
2001 r., w części dotyczącej oceny charakteru prawnego

uzgodnionego i zaparafowanego w dniu 31 grudnia 1996 r. Wstępnego projekut umowy
pomiędzy Ministrem SP i Konsorcjum HDS, stanowiący integralną część Protokółu
uzgodnień, podpisanego w tym samym dniu przez Sekretarza Stanu w MSP, a
mianowicie do zamieszczenia w wystąpieniu stanowiska Departamentu Prywatyzacji
Spółek i Restrukturyzacji MSP, iż podpisany Protokół był w istocie zobowiązaniem się
stron do zawarcia umowy sprzedaży, mającym większość cech umowy przedwstępnej.
W uchwale z dnia 11 kwietnia 2001 r. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli uznało
zastrzeżenie Ministra SP. Zdaniem Kolegium NIK, podpisany z Konsorcjum HDS
Protokół nie zawiera terminu w którym umowa miałaby być zawarta i tym samym nie
może zobowiązywać stron do zawarcia umowy stanowczej.

Do wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Zarządu RUCH SA, zgłoszone
zostały zastrzeżenia. Dotyczyły one kwestii podziału wyniku finansowego RUCH SA
w latach 1995-1999 oraz niezrealizowania w 1999 r. businesplanu przedsięwzięcia
�wydzielenie hurtu prasowego�, gospodarowania nieruchomościami, oceny umów
handlowych, a także oceny efektywności wykorzystania kontroli wewnętrznej dla
usprawnienia działalności Spółki. Komisja Rozstrzygająca w części uznała powyższe
zastrzeżenia, co zostało uwzględnione w niniejszej informacji.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK oraz art. 49 § 4 i
art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego, NIK

zawiadomiła Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście, że w wyniku kontroli
Krakowskiego Oddziału RUCH SA ujawniono fakty wskazujące na uzasadnione
podejrzenie działania na szkodę Oddziału RUCH SA w Krakowie w latach 1995 � maj
2000 r., przez dyrektorów Oddziału RUCH, którzy poprzez nadużycie posiadanych
uprawnień, wyrażające się w spowodowaniu wypłaty oraz w niedopełnieniu
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obowiązków, polegającym na dopuszczeniu do wypłacenia w 1996 r. (przez p. K.P.)
kwoty łącznej 127.726,57 zł i w 1998 r. (przez p. J.A.) 186.799,43 zł nienależnych
premii pracowniczych na szkodę RUCH SA, popełnili przestępstwo z art. 1 ustawy z
dn. 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych
przepisów prawa karnego43 obecnie z mocy art. 4 § 1 kk kwalifikowane z art. 12 kk. w
zw. z art. 296 § 1 kk. z 1997 r. Pismem znak 2 Ds. 3392/00 z dnia 11 stycznia 2001 r.
Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście, Izba została poinformowana o
umorzeniu w dniu 28 grudnia 2000 r. dochodzenia w powyższej sprawie wobec
stwierdzenia braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Wobec działania
organów Spółki, stosownie do art. 49§ 4 kpk., Najwyższej Izbie Kontroli nie
przysługuje uprawnienie pokrzywdzonego, a tym samym złożenia zażalenia na ww.
postanowienie.
W sprawach niegospodarności przy zawieraniu umowy o zakup kalendarzy oraz
rozliczania kosztów delegacji zagranicznych, Izba przygotowuje stosowne doniesienia
do organów ścigania.

 Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana przez
adresatów wystąpień o ich stanowisku wobec uwag i
wniosków przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych.

W odpowiedzi z dnia 28 września 2000 r. na wystąpienie pokontrolne, Minister SP
poinformował Izbę m.in., że:
1. Rozpoznawana jest możliwość podjęcia rozmów z Konsorcjum HDS w celu uzgodnienia stanowisk stron

oraz ewentualnego zawarcia ugody pozasądowej, a w przypadku zgody Konsorcjum na wycofanie
powództwa, także zaproponowania możliwych wariantów rozwiązań: albo skierowanie wniosku do Rady
Ministrów o wyrażenie zgody na zbycie akcji na rzecz Konsorcjum w trybie art. 33 ust 3 ustawy o kipp -
rozpoczęcie negocjacji na podstawie Protokołu uzgodnień z 31 grudnia 1996 r. i zawarcie umowy
sprzedaży akcji, bądź też ogłoszenie kolejnego zaproszenia do rokowań i udziału w nim Konsorcjum, na
tych samych prawach, co pozostali oferenci.

2. MSP uwzględniać będzie, przed podjęciem decyzji o zlecaniu wykonania analiz przedprywatyzacyjnych,
możliwość wykorzystania podobnych analiz wykonanych wcześniej na zlecenie zarządów spółek. Zlecając
wykonanie analiz, MSP zalecać będzie takie ich wykonanie aby wiarygodnie odzwierciedlały wartość
prywatyzowanych spółek, dobierając metody wyceny do działu, gałęzi, branży gospodarki narodowej, w
której usytuowana jest spółka.

Pismem z dnia 31 stycznia 2001 r. Prezes Zarządu RUCH SA poinformował Izbę o
podjętych działaniach mających na celu poprawę wyników ekonomiczno-finansowych
w sferze zawierania i realizacji umów handlowych, w tym o:

− prowadzonych z partnerami handlowymi negocjacjach, dotyczących wdrożenia
systemu tzw. promocji pakietowych,

− rozwiązaniu umowy (pismo z dnia 20 października 2000 r.) z firmą Corbis Sp. z
o.o. na dostawy prezerwatyw Preventor oraz wezwaniu tej firmy do zapłaty kary

                                                          
43 Dz. U. Nr 126 poz. 615.
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umownej w wysokości 50 tys. zł,

− zawarciu w dniu 7 listopada 2000 r. umowy z Unimil SA na dostawy prezerwatyw,

− określaniu funduszy promocyjnych w umowach handlowych wyłącznie w ujęciu
wartościowym, jako określony procent od obrotu.
 W odpowiedzi z dnia 2 marca 2001 r. na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 24

października 2000 r., Zarząd RUCH SA poinformował Izbę o podjęciu działań mających na celu usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyeliminowanie ich wystąpienia w przyszłości, m.in. że:

1. Udzielono pełnomocnictw dyrektorom Oddziałów RUCH SA do wypowiedzenia EMPiK umów dzierżawy 5
lokali i podjęcia działań prawnych zmierzających do waloryzacji wysokości czynszu z tytułu dzierżawy
przez EMPiK 3 lokali.

2. Przeprowadzono remont dachu budynku użytkowanego przez EMPiK, zlokalizowanego w Słupsku, jak
również skierowano do tej Spółki pismo w sprawie wymaganych remontów innych obiektów dzierżawionych
od RUCH SA.

3. Dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Biura Zarządu i niektórych jednostek organizacyjnych RUCH
SA, zmierzających do usprawnienia zarządzania Spółką. Wykonana w tym zakresie analiza wykazała
konieczność m.in. zmniejszenia liczby jednostek organizacyjnych i wyrównania ich potencjału oraz
dywersyfikacji profilu działania Przedsiębiorstwa. Opracowano również koncepcję centralizacji zarządzania
systemem kontroli wewnętrznej w Spółce.

4. Wypowiedziano członkowi Zarządu Spółki umowę najmu lokalu o pow. 180 m2 i obciążonych 3
pracowników Biura Zarządu kosztami związanymi z eksploatacją mieszkań służbowych za I półrocze
1999 r.

5. Kontynuowano działania w celu zmniejszenia kosztów działalności kolportażowo-
handlowej, w tym zmiany dotyczące przechodzenia pracowników z umów o pracę
na umowy agencyjne dla zatrudnionych w sieci hurtowej i detalicznej oraz w
ekspedycjach i zwrotowniach prasy, koncentracji zakupów usług i materiałów, a
także zbywania oraz przekazywania w dzierżawę nierentownych ośrodków
wypoczynkowych.

6. W wyniku analizy i oceny obowiązujących w 2000 r. umów handlowych, rozwiązano 16 kontraktów, w
trakcie renegocjacji było 30 umów oraz planowano objąć renegocjacjami dalsze 10 umów. Przy
renegocjowaniu i zawieraniu nowych umów handlowych szczególną uwagę zwraca się na eliminowanie
wszelkich postanowień dotyczących płatności gotówkowych, przedpłat itp., optymalne wydłużanie terminów
płatności, maksymalizację rabatów, wprowadzenie postanowień dotyczących kar umownych za
nieterminowe realizowanie zamówień na towary lub braki w dostawach. Przy zakupach kalendarzy do obrotu
w jednostkach RUCH SA zagwarantowano prawo zwrotu egzemplarzy niesprzedanych oraz płatność w
ciągu 40 dni po zakończeniu sprzedaży.

7. Podjęto wstrzymane prace w celu wdrożenia systemu informatycznego. W tym celu m.in. przeprowadzono 2
szkolenia kadry kierowniczej Biura Zarządu w zakresie Zarządzania Projektami oraz podpisano i
zrealizowano umowę z firmą Hogart Sp. z o.o. dotyczącą "Identyfikacji i formalizacji procesów biznesowych
w "RUCH" S.A. do wykorzystania w realizacji projektu wdrożenia systemu ERP". Jako priorytety uznano
wdrożenie jednolitych w całej Spółce systemów, obsługujących podstawową działalność Spółki:
kolportażową i handlową. Planowany jest zakup jednolitego dla całej Spółki systemu handlowego klasy ERP
oraz rozpoczęcie działań mających na celu opracowanie jednolitego systemu kolportażowego. Jednocześnie
podjęto działania w celu unifikacji funkcjonujących systemów kolportażowych i prenumeraty, co ułatwi
migrację danych.

8. Opracowano procedury i zasady zbywania nieruchomości przez Oddziały RUCH SA, w tym wprowadzono
obowiązek uzyskiwania każdorazowo na tę czynność zgody władz statutowych Spółki.
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 Akceptuję:    Dyrektor

Wiceprezes         Departamentu Skarbu Państwa

Najwyższej Izby Kontroli i Prywatyzacji

  Jacek UCZKIEWICZ Ryszard SZYC

Zatwierdzam:

Prezes

Najwyższej Izby Kontroli

Janusz WOJCIECHOWSKI

Warszawa, dnia  14 kwietnia 2001 r.


