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1. WPROWADZENIE 

NajwyŜsza Izba Kontroli z własnej inicjatywy, w związku z otrzymaną skargą, 
przeprowadziła kontrolę przygotowania i realizacji prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w 
Łodzi SA1 (ZEC Łódź SA). Prywatyzacja ta była równieŜ przedmiotem zainteresowania 
posłów ze względu na inicjatywy komunalizacji ZEC Łódź SA. 

Ocena przygotowania do prywatyzacji i przebiegu procesu prywatyzacji została dokonana 
pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności2.  

Badaniami kontrolnymi objęto działania Ministra Skarbu Państwa od 2000 do połowy 2005 r. 

Jednostką kontrolującą był Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
Kontrolę przeprowadzono w 2006 r. 

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 
NIK pozytywnie ocenia prywatyzację ZEC Łódź SA mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

2.1. Synteza wyników kontroli 

1. W ocenie NIK prywatyzacja ZEC Łódź SA nastąpiła zgodnie z terminami przyjętymi 
w programie uchwalonym przez Radę Ministrów.  str. 7 

2. Prawidłowo został wybrany doradca prywatyzacyjny - Polish Institute of Management 
Sp. z oo. (PIM). str. 7 

3. NIK negatywnie, z punktu widzenia rzetelności, oceniła niezlecenie przez MSP 
aktualizacji oszacowania wartości Spółki. Izba równieŜ negatywnie oceniła z punktu 
widzenia rzetelności przyjęcie przez Zespół ds. Odbioru Analiz Przedprywatyzacyjnych 
MSP Oszacowania wartości Spółki. Dokument ten w uzasadnieniu nie zawierał 
wymaganych ustawowo elementów odnoszących się do sytuacji ekonomiczno - 
finansowej ZEC Łódź SA. str. 8 

4. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wniosła uwag do sposobu prowadzenia negocjacji 
z potencjalnymi inwestorami oraz do wyboru nabywcy akcji ZEC Łódź SA – Dalkia 
Polska SA. Wybrana została najkorzystniejsza oferta zakupu. Jednak wobec braku 
aktualizacji wyceny NIK ocenia, Ŝe uzyskana cena za akcje mogła nie być adekwatna do 
wartości spółki w chwili sprzedaŜy.  str. 10 

5. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia pod względem legalności i gospodarności 
pokrycie z Funduszu Skarbu Państwa kosztów wykonania przez doradcę 
prywatyzacyjnego analiz przedprywatyzacyjnych ZEC Łódź SA w wysokości 
1 466,5 tys. zł. NIK oceniła, Ŝe na taką kwotę zostały uszczuplone środki publiczne. str. 7  

6. W ocenie NIK zawarte w umowie zobowiązania inwestycyjne, nie w pełni zabezpieczały 
interes sprywatyzowanej Spółki. Do pozostałych postanowień umowy zbycia akcji ZEC 

                                                 
1  Nr ewid.: 120/2007/S05018/KGP 
2  Art. 2 ust.1 ustawy o NIK. 
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Łódź SA zawartej przez MSP z Dalkia Polska SA oraz do pakietu gwarancji socjalnych, 
NIK nie wnosi uwag.  str. 11 

2.2. Wnioski 

Wyniki kontroli prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA wskazują na potrzebę 
podjęcia przez MSP następujących usprawnień systemowych: 

1) aktualizowania wycen majątku prywatyzowanych podmiotów w przypadku zaistnienia 
przesłanek wskazujących na potrzebę dokonania takiej aktualizacji; 

2) uwzględniania w cenie sprzedawanych spółek wartości zobowiązań pozacenowych. 
Wnioski te zostały przyjęte przez Ministra Skarbu Państwa do realizacji.
 

3. WAśNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

Zespół Elektrociepłowni w Łodzi powstał w wyniku połączenia w 1989 roku Zakładu Sieci 
Cieplnej w Łodzi z Zespołem Elektrociepłowni, a w październiku 1993 roku został 
przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – Zespół Elektrociepłowni w Łodzi 
SA. ZEC Łódź SA był drugą pod względem wielkości elektrociepłownią w Polsce (zaspokajał 
ok. 70% potrzeb aglomeracji łódzkiej). Produkował i dystrybuował energię elektryczną oraz 
ciepło. Moc elektryczna wynosiła 493,5 MW a cieplna 2697 MW. Sieć dystrybucyjna miała 
długość 781 km i 8 tys. węzłów ciepłowniczych. Udział ZEC Łódź SA w ilości produkcji 
i sprzedaŜy ciepła w skali kraju wynosi około 11%, odpowiednio udział w produkcji i 
sprzedaŜy energii elektrycznej wynosi około 1,5%. W 2004 roku spółka wypracowała 
22,3 mln zł zysku netto, przy przychodach netto ze sprzedaŜy 702,3 mln zł. Kapitały własne 
ZEC na 31 grudnia 2004 r. wynosiły 816,5 mln zł. Zatrudnienie w spółce wynosiło 2 574 
etaty. W wyniku działań restrukturyzacyjnych z ZEC w Łodzi SA zostały wydzielone trzy 
spółki – w 1994 roku zajmujący się dystrybucją Trans-EC, w 1995 roku firma o profilu 
remontowym ENGOREM  i w 1998 roku przedsiębiorstwo handlowo - usługowe Mix-EC . 
Większościowe udziały w tych spółkach mieli ich pracownicy, wcześniej zatrudnieni w ZEC 
Łódź SA. 

W dniu 11 sierpnia 2005 r. Minister Skarbu Państwa podpisał umowę sprzedaŜy 85% akcji 
ZEC Łódź SA. Nabywcą akcji była Dalkia Polska SA. Wartość transakcji wyniosła 
900 mln zł. 

Akcjonariuszami Dalkia Polska SA byli: Dalkia International  (64,86%), Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju (35%) oraz Krakowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych ZIS Sp. z o.o. (0,14%). Dalkia Polska SA jest członkiem 
Grupy Dalkia i koordynatorem jej działalności w Polsce. W skład grupy w Polsce wchodzą 
ponadto: Dalkia Poznań SA – dystrybutor ciepła w Poznaniu, Dalkia Poznań ZEC SA – 
główny producent ciepła w Poznaniu, Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o. – eksploatuje sieć 
ciepłowniczą w Zielonej Górze oraz Dalkia Sopot Sp. z o.o. – eksploatuje zespół kotłowni 
budynków komunalnych w Sopocie. Dalkia Polska SA została równieŜ wybrana przez władze 
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miasta Wrocławia do rokowań w sprawie zakupu strategicznego pakietu akcji naleŜącego do 
Gminy Wrocław w giełdowej spółce ciepłowniczej. 

Dalkia jest europejskim liderem w zakresie produkcji energii w skojarzeniu, dystrybucji 
energii cieplnej, kompleksowych dostaw mediów na rzecz odbiorców przemysłowych. Grupa 
Dalkia była obecna w 35 krajach i zatrudniała blisko 42 000 osób. Jej obroty osiągały 
4,7 miliardów euro. Głównym akcjonariuszem Grupy Dalkia (spółki matki Dalkia SA), 
posiadającym 66% akcji, była Eolia Environnement – spółka notowana na giełdach w 
ParyŜu i w Nowym Jorku. 34% akcji posiadała Electricité de France. Obroty Dalkii w 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej wynosiły 630 milionów euro, a zatrudnienie 7 100 
osób. 

3.2. Charakterystyka stanu prawnego 

Prywatyzacja przedsiębiorstw odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji (zwanej dalej ustawa o kip)3. 

Zbycie akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa 
państwowego dokonuje się na podstawie działu IV ustawy o kip. 
Przed zaoferowaniem do zbycia akcji SP na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i 
prywatyzacji dokonuje się analizy sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw 
rozwoju spółki, oszacowania wartości oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z 
tytułu wymagań ochrony środowiska. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa 
państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz 
warunków, w razie spełnienia których moŜna odstąpić od opracowania analizy4. 
Oszacowanie wartości spółki jest dokonywane z uwzględnieniem wyników analizy, przy 
uŜyciu co najmniej dwóch metod wyceny. Wybór metody wyceny wymaga uzasadnienia i 
zaleŜy od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Porównanie wyników oszacowania 
wartości stanowi podstawę do określenia ceny akcji.  
Wykonanie analizy zleca, jednemu lub kilku podmiotom, minister właściwy do spraw Skarbu 
Państwa. Zlecanie wykonania analizy następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych5 (obecnie ustawy  dnia z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych6). Na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa, podwyŜszenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu 
Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych 
ustawowo określonych zadań przeznaczone są środki funduszu celowego - Funduszu Skarbu 
Państwa. Natomiast w sytuacji, gdy zlecenia dokonuje podmiot nie zobowiązany do 
stosowania powołanej ustawy albo finansowanie odbywa się bez udziału środków 
publicznych, stosuje się procedurę przewidzianą w rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 1997 r. 
Rozporządzenie określa okoliczności, w których moŜna odstąpić od opracowania analizy 
spółki, w całości lub w części. 
 

                                                 
3  T.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 ze zm. 
4  Dz. U. Nr 64, poz. 408 ze zm. 
5  Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.  
6  Dz. U. z 2006 r. Nr  164, poz. 1163 ze zm. 
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Akcje naleŜące do Skarbu Państwa są zbywane w trybie określonym w art. 33 ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji, tj.: 

• oferty ogłoszonej publicznie, 
• przetargu publicznego, 
• rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, 
• przyjęcia oferty złoŜonej przez podmiot ogłaszający wezwanie, o którym mowa 

w art. 86 ust. 4, art. 151 lub art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi7, 

• aukcji ogłoszonej publicznie, jeŜeli przedmiotem zbycia są akcje spółki, w której 
Skarb Państwa posiada nie więcej niŜ 10 % kapitału zakładowego, a cena sprzedaŜy 
nie jest niŜsza od wartości księgowej akcji8.  

Szczegółowy tryb zbywania akcji oraz warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, 
zaproszenie do składania ofert nabycia akcji oraz zaproszenie do rokowań, które mogą 
dotyczyć zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a takŜe 
zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób związanych ze 
spółką, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie 
szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz 
formy zapłaty za te akcje9. Od dnia 15 stycznia 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu 
Państwa10. 
Art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dopuszcza moŜliwość zbycia akcji 
w innym trybie, po wyraŜeniu zgody przez Radę Ministrów.  
Za akcje zbywane w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji zapłata moŜe być dokonana w ratach. Warunki ratalnej zapłaty określa art. 35 
ustawy. 
Szczegółowe zasady finansowania zbywania akcji oraz wymagana forma zapłaty za 
nabywane akcje zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. 
w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia 
akcji oraz formy zapłaty za te akcje. Od 22 grudnia 2004 r. obowiązuje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz 
formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa11. 

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji uprawnia pracowników przedsiębiorstw 
prywatyzowanych na jej podstawie do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji naleŜących do 
Skarbu Państwa. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nabycia akcji 
nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złoŜą pisemne 
oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. 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 dwunastu miesięcy od dnia powstania tego prawa.  
Szczegółowe zasady dotyczące nieodpłatnego udostępniania akcji określone zostały w 
rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających 

                                                 
7  Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, obowiązuje od 24 października 2005 r. 
8  Dz. U. Nr 107, poz. 721, obowiązuje od 28 lipca 2006 r. 
9  Dz. U. Nr 95, poz. 578 ze zm. 
10  Dz. U. Nr 286, poz. 2871. 
11  Dz. U. Nr 269, poz. 2666 ze zm. 
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na kaŜdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników12. 
Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 15 marca 2003 r., kiedy to weszło w Ŝycie 
rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. pod tym samym 
tytułem13. 

 

3.3. Istotne ustalenia kontroli 

3.3.1. RZĄDOWE PROGRAMY PRYWATYZACJI ELEKTROENERGETYKI 

Prywatyzacja ZEC Łódź SA była przewidywana juŜ przez „Zintegrowany harmonogram 
prywatyzacji sektora elektroenergetycznego i wprowadzenia rynku energii elektrycznej”, 
przyjęty przez Radę Ministrów w 2000 r. Planowano zbycie pakietu akcji spółki w 2001 r. 
Kolejne programy rządowe równieŜ przewidywały sprzedaŜ akcji tej spółki, przy czym 
zmianie ulegał termin prywatyzacji i wielkość pakietu akcji przeznaczonych do sprzedaŜy. 
Przyjęta w 2005 r. „Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu 
Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego” zakładała, Ŝe przyjęta ścieŜka 
prywatyzacji będzie w kaŜdym przypadku poddana indywidualnej analizie i zostanie 
uzaleŜniona od uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych oraz potrzeb 
prywatyzowanej spółki. Dokument ten zakładał, Ŝe zakres rzeczowy i finansowy zobowiązań 
inwestycyjnych inwestorów strategicznych będzie stanowił część umów prywatyzacyjnych. 
Harmonogram prywatyzacji zakładał zawarcie umowy prywatyzacyjnej ZEC Łódź SA w 
2005 r.  

W ocenie NIK, prywatyzacja ZEC Łódź SA nastąpiła w terminie przyjętym przez Radę 
Ministrów.  

3.3.2. WYBÓR DORADCY PRYWATYZACYJNEGO 

Wybór doradcy prywatyzacyjnego został dokonany zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 
1994 r. o zamówieniach publicznych. Do MSP wpłynęło 15 waŜnych ofert. Po 
przeprowadzeniu oceny, komisja przetargowa rekomendowała ofertę firmy Polish Institute of 
Management Sp. z o.o., jako najwyŜej ocenioną. Z firmą PIM Sp. z o.o. Minister Skarbu 
Państwa zawarł 24 lipca 2001 r. umowę na wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych oraz 
doradztwo MSP w przygotowaniu i obsłudze procesu udostępniania osobom trzecim akcji 
ZEC Łódź SA. 

NIK oceniła pozytywnie sposób wyboru doradcy prywatyzacyjnego.  

3.3.3. FINANSOWANIE PRAC DORADCZYCH W PROJEKCIE PRYWATYZACJI  
ZEC ŁÓDŹ SA  

Ministerstwo Skarbu Państwa z tytułu umowy zawartej z doradcą prywatyzacyjnym – 
firmą PIM Sp. z o.o., wypłaciło łącznie 4 431,3 tys. zł, w tym 1 466,5 tys. zł za wykonanie 
analiz przedprywatyzacyjnych. Koszty te zostały w całości pokryte z Funduszu Skarbu 

                                                 
12  Dz. U. Nr 33, poz. 200. 
13  Dz. U. Nr 35, poz. 303. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 8 

Państwa pomimo, Ŝe w obowiązującym wówczas stanie prawnym, § 12 rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia 
akcji oraz formy zapłaty za te akcje zezwalał, aby finansowanie opracowania analiz 
następowało w cięŜar kosztów spółki lub przedsiębiorstwa państwowego, zgodnie z umową 
zawartą ze zlecającym. Finansowanie opracowania analiz mogło być finansowane z budŜetu 
państwa, jeŜeli było to uzasadnione trudną sytuacją ekonomiczno-finansową podmiotu, 
którego analiza dotyczy. Dyrektor Departamentu Prywatyzacji I w MSP wyjaśnił, Ŝe Spółka 
nie była w stanie ponieść niezbędnych na proces prywatyzacji wydatków, a wynik 
działalności podstawowej zmniejszał się (…) Ponadto, nastąpił znaczny spadek wielkości 
zysku (…) co spowodowało, iŜ w sposób znaczący spadła rentowność majątku i kapitałów 
własnych Spółki. Izba nie podzieliła opinii o złej sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. 
Wskaźniki finansowe w Spółce w latach 1999–2004 kształtowały się następująco (w tys. zł): 

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Wynik finansowy netto  15.427,97 15.446,45 16.216,56 18.660,11 21.937,50 22.350,71 
Rentowność kapitałów 
własnych14  

2,03 2,00 2,05 2,38 2,8 2,8 

Rentowność majątku15  1,61 1,61 1,56 1,74 2,1 2,1 

Natomiast Spółka, w złoŜonym wniosku o rozpoczęcie procesu prywatyzacji16, 
w podsumowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej za lata 1995-1999 wskazała, Ŝe: jest 
rentowna, charakteryzuje ją wysoki poziom bezpieczeństwa finansowania aktywów kapitałem 
własnym, nie jest zagroŜona utratą płynności, sukcesywnie poprawia wskaźniki poprawności 
zarządzania. Na podstawie tego wniosku GraŜyna Karłowicz-Stoma Dyrektor Departamentu 
Nadzoru i Prywatyzacji II  – skierowała do Andrzeja Chronowskiego Ministra Skarbu 
Państwa wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne17. Przedmiotem 
zamówienia były prace doradcze w projekcie prywatyzacji ZEC Łódź SA, obejmujące w 
szczególności: sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych oraz przygotowanie i obsługę 
procesu udostępniania osobom trzecim akcji Spółki. Jako źródło finansowania wskazany 
został Fundusz Finansowania Prywatyzacji. Pokrycie kosztów z Funduszu – zdaniem 
wnioskodawcy – uzasadnione było tym, Ŝe ze względu na zmniejszający się wynik na 
działalności podstawowej oraz na spadek wielkości zysku, znacząco spada rentowność 
majątku i kapitałów własnych Spółki, przez co nie była ona w stanie samodzielnie dokonać 
niezbędnych inwestycji w tempie narzuconym przez rynek. W związku z powyŜszym, w 
ocenie wnioskodawcy, zapewnienie środków publicznych było warunkiem sprawnego 
przeprowadzenia procesu prywatyzacji. W ocenie NIK, uzasadnienie pokrycia kosztów analiz 
przedprywatyzacyjnych z Funduszu Skarbu Państwa nie pokrywało się z faktyczną sytuacją 
ekonomiczną Spółki, a działania Ministerstwa, polegające na nieobciąŜaniu ZEC Łódź SA 
tymi kosztami, były nieuzasadnione i spowodowały zwiększenie kosztów prywatyzacji 
pokrywanych z Funduszu o 1 466,5 tys. zł. Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Andrzej 
Chronowski – Minister Skarbu Państwa.  

NIK negatywnie oceniła, pod względem legalności i gospodarności, pokrycie 
z Funduszu Skarbu Państwa kosztów wykonania przez doradcę prywatyzacyjnego PIM Sp. z 
o.o. analiz przedprywatyzacyjnych ZEC Łódź SA. 

                                                 
14  Zysk netto/kapitały własne x100%. 
15  Zysk netto/aktywa x100%. 
16  Z 3 kwietnia 2000 r.  
17  Wniosek o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne z dnia 10 stycznia 2001 r. 
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3.3.4. OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁKI  

NIK negatywnie, z punktu widzenia rzetelności, ocenia niezlecenie przez MSP 
aktualizacji oszacowania wartości Spółki. MoŜliwość taką przewidywała Umowa z Doradcą 
prywatyzacyjnym z dnia 24 lipca 2001 r.18 Odpowiedzialność za powyŜsze ponosi Jacek 
Socha – Minister Skarbu Państwa. Izba ponadto oceniła negatywnie, z punktu widzenia 
rzetelności, przyjęcie przez Zespół ds. Odbioru Analiz Przedprywatyzacyjnych MSP 
Oszacowania wartości Spółki. Dokument ten w uzasadnieniu nie zawierał wymaganych 
ustawowo elementów odnoszących się do sytuacji ekonomiczno - finansowej ZEC Łódź SA. 

Spółka ZEC Łódź SA sprywatyzowana została w sierpniu 2005 r. Oszacowanie 
wartości Spółki ZEC Łódź SA, zgodnie z umową, zawierało wycenę wartości Spółki 
sporządzoną na dzień 31 grudnia 2002 r. RóŜnica pomiędzy okresem wyceny a momentem 
sprzedaŜy Spółki przekroczyła 2,5 roku. W tym czasie wyniki Spółki znacząco się polepszyły, 
co pokazuje wynik finansowy za kolejne lata i poprawiające się wskaźniki finansowe19. 
Podstawą rekomendowanego przez Doradcę prywatyzacyjnego przedziału cenowego wartości 
Spółki była metoda zdyskontowanych przepływów pienięŜnych (DCF), wykorzystująca 
bezpośrednio wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Zdaniem Izby, uzasadnione było więc 
sporządzenie ponownej wyceny majątku ZEC Łódź SA w celu zweryfikowania wartości 
Spółki.  

Przyjęty, w wycenie z grudnia 2003 r., długoletni plan inwestycyjny obciąŜał Spółkę 
wysokimi kosztami związanymi z modernizacją majątku i zadaniami inwestycyjnymi, tj. 
kwotą 1 175 685,8 tys. zł w okresie 10 lat. Wydatki inwestycyjne przewidziane do poniesienia 
przez Spółkę w kolejnych 8 latach przekraczały kaŜdego roku kwotę 100 000 tys. zł, co 
znacząco wpływało na prognozowany w wycenie strumień finansowy netto kaŜdego roku, 
będący podstawą oszacowania wartości Spółki. W umowie sprzedaŜy akcji ZEC Łódź SA20 
zobowiązania inwestycyjne przypisane do przedmiotu sprzedaŜy (ZEC Łódź SA), obciąŜające 
wynik finansowy, a wpływające jednocześnie na wartość Spółki, ograniczono do 4 lat 
i łącznej kwoty 272 105 tys. zł (w kolejnych latach 62 204 tys. zł, 64 981 tys. zł, 
98 524 tys. zł, 46 396 tys. zł).  

W ocenie NIK, niemalŜe 4-krotne zmniejszenie obciąŜenia inwestycyjnego Spółki oraz 
skrócenie okresu gwarantowanych inwestycji o 60% znacząco zmieniło załoŜenia przyjęte 
w wycenie ZEC Łódź SA z 2003 r., a co za tym idzie wskazywało na potrzebę ponownej 
oceny wartości Spółki przed jej sprzedaŜą.  

Pismami ze stycznia oraz lipca 2005 r. doradca prywatyzacyjny PIM Sp. z o.o., 
ponownie zarekomendował przedział cenowy wskazany w oszacowaniu wartości z 2003 r. 
PrzedłoŜona przez doradcę rekomendacja odnośnie warunków sprzedaŜy akcji ZEC Łódź SA, 
która potwierdzała wartość wskazaną w wycenie sporządzonej na dzień 31 grudnia 2002 r. nie 
stanowiła, zdaniem NIK, aktualizacji wyników wyceny zgodnej z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa 
państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz 
warunków, w razie spełnienia których moŜna odstąpić od opracowania analizy21 oraz Umową 

                                                 
18  Umowa nr MSP/DFSP/230/FFP/2001 z dnia 24 lipca 2001 r. pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a PIM, 

§ 1, ust. 6. 
19  Patrz tabela na str. 8 
20  Umowa sprzedaŜy akcji ZEC Łódź SA z dnia 11 sierpnia 2005 r. 
21  Zwanym dalej Rozporządzeniem (Dz. U. z 1997 r. Nr 64 poz. 408). 
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i nie dawała rękojmi prawidłowości rekomendowanej ceny akcji ZEC Łódź SA na dzień 
sprzedaŜy akcji Spółki, tj. 11 sierpnia 2005 r.  

Oparcie się jedynie na rekomendacjach doradcy prywatyzacyjnego PIM Sp. z o.o. ze 
stycznia i lipca 2005 r., w których doradca dokonał analizy wynegocjowanej ceny w 
porównaniu do wyceny wartości oraz porównywalnych transakcji w sektorze ciepłowniczym, 
nie przedstawiając jednak wiarygodnych wyliczeń, nie stanowi, zdaniem NIK, właściwej 
i rzetelnej aktualizacji wyceny ZEC Łódź SA.  

NIK negatywnie oceniając sprzedaŜ Spółki, na podstawie nieaktualnej wyceny 
i akceptacji w umowie niŜszych zobowiązań inwestycyjnych, wskazuje tym samym na 
dowolność postępowania Ministerstwa Skarbu Państwa – działanie kwalifikowane przez Izbę 
jako typowy mechanizm korupcjogenny.  

Odbiór przez MSP opracowania Oszacowanie wartości Spółki ZEC Łódź SA oraz jego 
aktualizacji z dnia 11 grudnia 2003 r. nie został dokonany rzetelnie. Uzasadnienie wyboru 
metody wyceny majątku Spółki nie zawierało przewidzianych rozporządzeniem elementów. 
Zgodnie z § 5 rozporządzenia oszacowania wartości spółki dokonuje się dwiema metodami, 
których wybór uzaleŜniony jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki i wymaga 
uzasadnienia. Wycena wartości Spółki dokonana została metodą wartości skorygowanej netto 
(ABV) oraz metodą zdyskontowanych przepływów pienięŜnych (DCF). Jako uzasadnienie 
wyboru metod wyceny przedstawiono opis ogólnych wad i zalet poszczególnych metod bez 
odniesienia do sytuacji ekonomiczno-finansowej ZEC Łódź SA. Opis ten nie zawierał 
argumentów poza stwierdzeniem, iŜ metoda DCF jest najczęściej wykorzystywaną metodą 
przy prywatyzacji spółek na podstawie publicznego zaproszenia. W ocenie Izby, 
odpowiedzialnym za przyjęcie Oszacowania był Zespół ds. Odbioru Analiz 
Przedprywatyzacyjnych MSP. 

3.3.5. SPRZEDAś ZEC ŁÓDŹ SA 
Publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji ZEC Łódź SA 

opublikowane zostało w dniu 26 marca 2003 r. Rokowania prowadzone były przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa z dwoma podmiotami, tj. Dalkia Termika SA22 oraz 
Vattenfall AB . Ostatecznie wyłączność negocjacyjna została udzielona spółce Dalkia Polska 
SA. Oferent ten, w złoŜonym MSP stanowisku negocjacyjnym23, zaproponował cenę netto za 
pakiet 85% akcji ZEC Łódź SA w wysokości 900 022,5 tys. zł (tj. 1 058 850 tys. zł za 100% 
akcji Spółki). Ostatnia, złoŜona w dniu 9 września 2004 r., oferta Vattenfall AB przewidywała 
650 020 tys. zł za zakup akcji ZEC Łódź SA, stanowiących 85% jej kapitału zakładowego (tj. 
764 730 tys. zł za 100% akcji ZEC Łódź SA), tak więc została wybrana oferta korzystniejsza 
cenowo.  

NIK nie wniosła uwag do prowadzenia negocjacji z oferentami i wyboru inwestora. 
Zaoferowana przez Dalkia Polska SA cena mieściła się w granicach wyceny 

sporządzonej przez PIM Sp. z o.o. w grudniu 2003 r., w której wartość 100% akcji Spółki 
określona została w przedziale od 1 056 884,7 tys. zł do 1 382 698,2 tys. zł. Minister Skarbu 
Państwa zaakceptował rekomendację Departamentu Prywatyzacji I MSP z dnia 
1 sierpnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy sprzedaŜy akcji ZEC Łódź SA na rzecz Dalkia 

                                                 
22  W dniu 17 sierpnia 2004 r. pan Dariusz Witkowski – Podsekretarz Stanu w MSP wyraził zgodę na 

kontynuowanie rokowań z Dalkia Polska SA (zmiana nazwy z Dalkia Termika SA). 
23  Stanowisko negocjacyjne Dalkia Polska SA z dnia 14 grudnia 2004 r. 
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Polska SA. Umowa sprzedaŜy akcji ZEC Łódź SA została zawarta w dniu 11 sierpnia 2005 r. 
Jej przedmiotem była sprzedaŜ 2 550 tys. akcji imiennych zwykłych stanowiących 85% 
kapitału zakładowego Spółki, cena jednej akcji została ustalona na poziomie 352,95 zł, co 
dawało łączną cenę zakupu akcji w wysokości 900 022,5 tys. zł.  

Cena za akcje  

NIK oceniła, Ŝe mimo uzyskania za akcje ceny mieszczącej się w granicach sporządzonej 
wyceny, granice te mogły nie być adekwatne do wartości Spółki w chwili sprzedaŜy. Jak 
wskazano na str. 9 Informacji ustalone granice wyceny odnosiły się do sytuacji Spółki na 
dzień 31 grudnia 2002 r. i załoŜenia 10-letniego okresu inwestycji o wartości 
1 175 685,8 tys. zł. Wynegocjowana cena zawierała zaś zobowiązanie Dalkia Polska SA do 
realizacji Gwarantowanego Programu Inwestycyjnego, polegającego na zainwestowaniu w 
rzeczowe aktywa trwałe w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy co najmniej 272 105 tys. zł. 
Zobowiązanie Inwestora było znacznie niŜsze niŜ uwzględniony w wycenie poziom 
inwestycji i w konsekwencji stanowiło mniejsze obciąŜenie dla Spółki niŜ przyjęte do 
wyceny. Ponadto, część inwestycji o wartości 212 979 tys. zł. została juŜ zrealizowana w 
latach 2003–2004, co miało wpływ na podniesienie wartości spółki.  

Zobowi ązania inwestycyjne 

W ocenie NIK, zawarte w umowie zobowiązania inwestycyjne, w niewystarczający sposób 
zabezpieczały interes sprywatyzowanej Spółki.  

ZEC Łódź SA w przedłoŜonym w 2000 r. MSP wniosku prywatyzacyjnym 
przewidywał przeznaczenie środków pozyskanych w procesie prywatyzacji z podwyŜszenia 
kapitału na realizację procesu inwestycyjnego, którego łączna wartość w latach 2001 – 2010 
miała wynosić, w zaleŜności od przyjętego wariantu, od 1 333 000,2 tys. zł do 
1 590 000,9 tys. zł. Koncepcja ta zakładała kumulację potrzeb inwestycyjnych w latach 2003–
2006, kiedy to nakłady przekroczyłyby wartość 1 000 000,0 tys. zł. Potrzeby inwestycyjne 
Spółki zostały potwierdzone w piśmie skierowanym przez ZEC Łódź SA do MSP w dniu 17 
stycznia 2001 r. oraz w sporządzonym przez PIM Sp. z o.o. Memorandum Inwestycyjnym24 i 
Analizie stanu i perspektyw rozwoju Spółki25 wskazujących, Ŝe łączne nakłady na ten cel w 
latach 2001–2010 miały wynosić ponad 1 400 000,0 tys. zł. Na wysoki poziom wydatków 
inwestycyjnych wskazywała równieŜ wycena z 2003 r. (patrz pkt.3.3.4 Informacji). 

W ramach Umowy sprzedaŜy akcji Dalkia Polska SA zobowiązała się do realizacji 
Gwarantowanego Programu Inwestycyjnego, polegającego na zainwestowaniu w Rzeczowe 
Aktywa Trwałe w okresie 4 lat od dnia zawarcia Umowy co najmniej 272 105,0 tys. zł. 
Memorandum Inwestycyjne przewidywało w analogicznym okresie nakłady inwestycyjne 
w kwocie prawie dwukrotnie wyŜszej, tj. 528 466,0 tys. zł. Umowa nie określała równieŜ 
rzeczowego zakresu zobowiązań inwestycyjnych, a jedynie obszary, w których naleŜy 
inwestować, nie zapewniając poprzez to Spółce realizacji konkretnych potrzeb 
inwestycyjnych. Izba zwraca uwagę, Ŝe „Program polityki właścicielskiej …” 
z czerwca 2005 r. przewidywał, Ŝe: zakres rzeczowy i finansowy zobowiązań inwestycyjnych 
inwestorów strategicznych będzie stanowił integralną część umów prywatyzacyjnych.  

                                                 
24  Memorandum Inwestycyjne ZEC Łódź SA – marzec 2003.  
25  Analiza stanu i perspektyw rozwoju Spółki ZEC Łódź SA – grudzień 2002 r. 
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W porównaniu do oferty Dalkia Polska SA z dnia 30 lipca 2004 r., w Umowie 
sprzedaŜy akcji zmniejszona została o 46 930 tys. zł wartość gwarantowanych inwestycji, w 
związku ze skróceniem okresu ich wykonywania z 5 do 4 lat i rezygnacją z inwestycji 
planowanych w piątym roku. Izba nie moŜe zgodzić się z wyjaśnieniami złoŜonymi przez 
Dyrektora Departamentu Prywatyzacji I, w których skrócenie okresu Gwarantowanych 
Inwestycji uzasadnił koniecznością wzmocnienia pozycji Skarbu Państwa, skutkującej 
wprzyszłości  bardziej skutecznym dochodzeniem naprawy ewentualnie naruszonych 
zobowiązań lub dochodzeniem ich całkowitego wykonania, a moŜe mieć to miejsce 
w sytuacji sprawowania kontroli nad Spółką przez Inwestora. W innym przypadku, zdaniem 
MSP, Inwestor mógłby próbować się bronić podnosząc, iŜ nie dysponuje obiektywnymi 
warunkami zrealizowania zobowiązań wobec Skarbu Państwa.  

Kontrola ta wynikałaby z zapisu zakazującego zbywania akcji przez Dalkia Polska SA 
przez pięć lat od podpisania umowy, wynikającego z art. 338 § 1 kodeksu spółek 
handlowych26. NIK zwraca uwagę, Ŝe zobowiązania inwestycyjne zawarte w umowie, których 
realizacja zabezpieczona jest klauzulą gwarancyjną, mogły być egzekwowane przez Skarb 
Państwa niezaleŜnie od umownego okresu zakazującego zbywanie akcji ZEC Łódź SA przez 
Inwestora.  

Poziom inwestycji prowadzonych przez ZEC Łódź SA przed prywatyzacją wynosił: 
99 939,0 tys. zł w 2000 r.; 115 869,0 tys. zł w 2001 r.; 114 452,0 tys. zł w 2002 r.; 
119 505,0 tys. zł w 2003 r.; 93 474,0 tys. zł w 2004 r. i 84 827,0 tys. zł w 2005 r. W opinii 
Izby, zagwarantowanie w umowie prywatyzacyjnej nakładów inwestycyjnych na średnim 
poziomie 70 mln zł rocznie moŜe nie zapewnić realizacji potrzeb inwestycyjnych Spółki. Jako 
niewystarczające naleŜy traktować równieŜ zapewnienie Inwestora o moŜliwości realizacji 
innych zadań inwestycyjnych, które wykazywać będą efektywność ekonomiczną. 

Inne postanowienia umowy 

Inwestor zobowiązał się między innymi do: 
• zachowania własności co najmniej 51% akcji Spółki oraz nieobciąŜania ich w okresie 

5 lat od dnia zawarcia umowy,  
• kontynuowania działalności statutowej w dotychczasowej siedzibie do zakończenia 

realizacji zobowiązań terminowych, 
• nieobniŜania kapitału Spółki. 
Ponadto, inwestor zadeklarował nawiązanie współpracy z władzami Łodzi, w ramach 
której będą dyskutowane kwestie związane z warunkami zaopatrzenia odbiorców ciepła 
w Łodzi oraz rozwojem systemu ciepłowniczego. 

Pakiet gwarancji socjalnych 

Inwestor zagwarantował utrzymanie zatrudnienia w Spółce do czasu realizacji zobowiązań 
terminowych oraz zapewnienia szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników 
i kadry kierowniczej. 

W odniesieniu do tych postanowień  umowy zbycia akcji ZEC Łódź SA zawartej przez MSP 
z Dalkia Polska SA, NIK nie wniosła uwag. 

 

                                                 
26 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 



 

4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 
Kontrola realizacji procesu prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA była 
kontrolą jednostkową i  została przeprowadzona zgodnie z tematyką kontroli 
zatwierdzoną w listopadzie 2005 r.  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podj ęte po 
zakończeniu kontroli 

Do Ministra Skarbu Państwa zostało wystosowane wystąpienie pokontrolne zawierające 
oceny procesu prywatyzacji ZEC w Łodzi SA oraz wnioski dotyczące aktualizacji wycen 
majątku prywatyzowanych podmiotów, gdy zaistnieją przesłanki dokonania takiej 
aktualizacji oraz uwzględniania w cenie sprzedawanych spółek wartości zobowiązań 
pozacenowych. Przedstawione wnioski zostały przyjęte do realizacji w Ministerstwie 
Skarbu Państwa 

NIK negatywnie oceniając sprzedaŜ Spółki, na podstawie nieaktualnej wyceny 
i akceptację w umowie niŜszych zobowiązań inwestycyjnych, wskazała na dowolność 
postępowania Ministerstwa Skarbu Państwa – działanie kwalifikowane przez Izbę jako 
typowy mechanizm korupcjogenny. W związku z tym o ustaleniach kontroli NIK 
poinformowała Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Wykaz aktów prawnych 

 

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.); 

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.); 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zm.); 

4. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm.); 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. 
Nr 164, poz. 1163 ze zm.); 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy 
spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad 
odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których moŜna odstąpić 
od opracowania analizy (Dz. U. Nr 64, poz. 408 ze zm.); 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowego 
trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy 
zapłaty za te akcje (Dz. U. Nr 95, poz. 578 ze zm.); 
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8. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby 
akcji przypadających na kaŜdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez 
uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200); 

9. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby 
akcji przypadających na kaŜdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez 
uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).  

Załącznik 2 Organy, którym przekazano informacj ę o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP 
6. Prezes Narodowego Banku Polskiego 
7. Rzecznik Praw Obywatelskich 
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej 
9. Minister Gospodarki 
10. Minister Finansów 
11. Minister Skarbu Państwa 
12. Minister Sprawiedliwości 
13. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 
14. Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki 
15. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 
16. Przewodniczący  Sejmowej Komisji Skarbu Państwa 
17. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej 
18. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki  

Załącznik 3 Lista osób zajmuj ących kierownicze stanowiska, 
odpowiedzialnych za kontrolowan ą działalno ść 
Lp Imię i nazwisko Stanowisko Data 

powołania 
Data 
odwołania 

1 Emil Wąsacz Minister SP 31.101997 16.08.2000 
2 Jan Buczkowski Podsekretarz Stanu 01.03.1999 07.11.2000 
3 Jakub Tropiło Podsekretarz Stanu 07.11.2000 14.05.2001 
4 Andrzej Chronowski Minister SP 16.08.2000 28.02.2001 
5 Aldona 

Kamela-Sowińska 
Minister SP 28.02.2001 19.10.2001 

6 Marian Miłek Podsekretarz Stanu 14.05.2001 18.10.2001 
7 Wiesław Kaczmarek Minister SP 19.102001 07.1.2003 
8 Jacek Ambroziak Podsekretarz Stanu 18.10.2001 23.10.2001 
9 Piotr CzyŜewski Podsekretarz Stanu 23.10.2001 06.05.2003 
10 Sławomir Cytrycki Minister SP 07.01.2003 02.04.2003 
11 Piotr CzyŜewski Minister SP 02.04.2003 21.01.2004 
12 Tadeusz Soroka Podsekretarz Stanu 06.05.2003 12.08.2004 
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13 Jerzy Hausner Minister GPiPS 
wyznaczony do 
zastępowania 
Ministra SP 

22.01.2004 28.01.2004 

14 Zbigniew Kaniewski Minister SP 28.01.2004 02.05.2004 
15 Jacek Socha Minister SP 

p.o. Ministra SP 
02.05.2004 
19.10.2005 

19.10.2005 
31.10.2005 

16 Dariusz Marzec Podsekretarz Stanu 12.08.2004 31.03.2005 
17 Krzysztof śyndul Podsekretarz Stanu 31.03.2005 03.11.2005 
18 Andrzej Mikosz Minister SP 31.10.2005 03.01.2006 
19 Kazimierz  

Marcinkiewicz 
Prezes Rady 
Ministrów, 
zastępującyMinistra 
SP 

04.01.2006 014.02.2006 

20 Piotr Rozwadowski Podsekretarz Stanu 09.01.2006 Do 
zakończenia 
kontroli 

 


