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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/036 – Restrukturyzacja i prywatyzacja Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury 

Kontrolerzy 1. Łukasz Zgoda, inspektor kp., upoważnienie do kontroli nr 91322 z dnia 
5 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Wojciech Tokarski, gł. specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr 91339 z dnia 
29 września 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa. W okresie wcześniejszym (objętym 
kontrolą) Ministrami Skarbu Państwa byli: Mikołaj Budzanowski (od 18 listopada 
2011 r. do 24 kwietnia 2013 r.) oraz Włodzimierz Karpiński (od 24 kwietnia 2013 r. 
do 15 czerwca 2015 r.). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2, sprawowany przez Ministra Skarbu Państwa3  
w okresie objętym kontrolą (lata 2012-2014) nadzór nad spółką z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa – Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A.4 od strony 
formalnej był zgodny z przyjętymi w MSP zasadami, a udzielona pomoc publiczna 
pozwoliła uratować Spółkę przed upadłością. Z ustaleń kontroli wynika jednak,  
że krytyczna sytuacja, w jakiej znalazła się Spółka w grudniu 2012 r., była m.in. 
wynikiem uzyskiwania przez PLL LOT efektów działań restrukturyzacyjnych  
na poziomie nieadekwatnym do realnych potrzeb. W dużej mierze wynikało to  
z nierealnego planowania możliwego do uzyskania poziomu wzrostu przychodów  
i redukcji kosztów.  
W ocenie NIK, istnienie Spółki jest w dalszym ciągu zagrożone, a skuteczna 
realizacja przyjętego dla PLL LOT planu restrukturyzacji wymaga ścisłego nadzoru 
ze strony MSP.  

Formułując powyższą ocenę NIK uwzględniła wykonywanie przez Ministra, przy 
pomocy odpowiednich komórek organizacyjnych MSP, nadzoru nad PLL LOT, 
przede wszystkim poprzez: 

                                                      
1  Dalej: MSP. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

3  Dalej: Minister. 
4  Dalej: PLL LOT lub Spółka. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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− wykonywanie zadań nadzorczych na podstawie Zasad nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa5 oraz Wskazówek Ministerstwa Skarbu 
Państwa dotyczących wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem 
Skarbu Państwa6, zwłaszcza w zakresie: pozyskiwania od Rady Nadzorczej PLL 
LOT7 dokumentów dotyczących działalności Spółki, jak i samej RN, stałego 
kontaktu roboczego z RN oraz zlecania członkom RN - przedstawicielom Skarbu 
Państwa przeprowadzania kontroli działalności Spółki; 

− powoływanie w MSP, jako organów pomocniczych Ministra, zespołów celowych  
w zakresie przekształceń własnościowych, prywatyzacji i restrukturyzacji Spółki; 

− podpisanie z PLL LOT: umowy z dnia 20 grudnia 2012 r. o udzielenie pomocy 
publicznej na ratowanie w formie pożyczki oraz oświadczenie o ustanowieniu 
tytułu egzekucyjnego, umowy z dnia 30 lipca 2014 r. o udzielenie pomocy 
publicznej na restrukturyzację, w formie objęcia akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym i konwersji pożyczki na ratowanie na akcje przedsiębiorcy oraz 
oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego, a także umowy z dnia  
23 grudnia 2014 r. o udzieleniu drugiej transzy pomocy publicznej na 
restrukturyzację, w formie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym 
oraz oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego. Działanie to pozwoliło 
na rozpoczęcie procesu przywracania trwałej rentowności działalności PLL LOT 
poprzez realizację działań restrukturyzacyjnych, co w konsekwencji stwarza  
szansę dalszego funkcjonowania Spółki. 

W okresie objętym kontrolą wyznaczone przez Ministra komórki organizacyjne, 
członkowie RN, a także powoływane zespoły i komitety od strony formalnej 
realizowały obowiązki wynikające z Zasad nadzoru właścicielskiego oraz 
Wskazówek MSP. W okresie poprzedzającym uzyskanie pomocy publicznej nie 
potrafiły jednak wyegzekwować od Zarządu Spółki przedstawienia realnych planów 
przywrócenia rentowności działalności podstawowej. Wyniki finansowe za lata 2011 
i 2012 wskazują, że w planach ekonomiczno-finansowych koszty były 
niedoszacowane lub określano nierealne założenia w odniesieniu do przychodów  
(w roku 2012), co skutkowało stale powiększającym się zapotrzebowaniem na 
dodatkowe środki pieniężne. W odniesieniu do wyniku z działalności podstawowej, 
różnica pomiędzy kwotami ujętymi w planach rocznych, a faktycznie uzyskiwanymi 
w latach 2010-2012, wyniosła niemal 440 mln zł (łączne przychody z działalności 
podstawowej były niemal o 360 mln zł niższe od ujętych w planach rocznych, 
natomiast koszty o ponad 80 mln zł wyższe). Jeszcze większa różnica wystąpiła  
w odniesieniu do Programu restrukturyzacji PLL LOT wraz z projekcją finansową 
2010-20158. W latach 2010-2012 faktycznie uzyskane przychody były o niemal 
350 mln zł niższe, zaś koszty o niemal 350 mln zł wyższe od planowanych  
w przedmiotowym dokumencie (łączna różnica pomiędzy faktycznym wynikiem na 
działalności podstawowej wyniosła niemal 700 mln zł).  

W ocenie NIK, przedstawiciele Skarbu Państwa w RN powinni byli wymagać 
przedstawiania również scenariuszy pesymistycznych, które wskazywałyby na 
konieczne do przeprowadzenia działania restrukturyzacyjne w przypadku uzyskania 

                                                      
5  Dalej: Zasady nadzoru właścicielskiego. Zarządzenie Nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie 

zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, Zarządzenie Nr 3 Ministra Skarbu Państwa  
z dnia 28 stycznia 2013 r.. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa zmienione 
Zarządzeniem Nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 marca 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 24 Ministra Skarbu Państwa  
z dnia 24 czerwca 2013 r. 

6  Dalej: Wskazówki MSP. 
7  Dalej: RN. 
8  Zatwierdzony Uchwałą Nr 32/2009/VII/32 Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. z dnia 11 grudnia 2009 r. 
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niższego od zakładanego strumienia przychodów lub ponoszenia wyższych kosztów 
działalności.  

Pomimo stale prowadzonej restrukturyzacji (pierwszy z objętych kontrolą programów 
restrukturyzacyjnych pochodził z 2009 r.) i obniżania kosztów, zysk z działalności 
podstawowej nie wystąpił przez 6 lat (od 2007 r.). Dopuszczono do sytuacji, w której 
Zarząd Spółki jako regułę przyjął mechanizm polegający na finansowaniu 
wieloletnich strat z działalności podstawowej oraz ratowania płynności poprzez 
wyprzedaż majątku9. W konsekwencji, Spółka na koniec 2012 r. pozostała z ponad 
300 mln zł wymagalnego zadłużenia, praktycznie nie posiadając mogących być 
przedmiotem zbycia, zastawu czy zabezpieczenia aktywów10. Zamieszczona  
w zatwierdzonym przez Ministra Planie Restrukturyzacji11 analiza źródeł problemów 
PLL LOT wskazuje, że poza niezależnymi od Spółki czynnikami zewnętrznymi, duży 
wpływ na jej sytuację pod koniec 2012 r. miał brak konsekwencji we wdrażaniu 
strategii. W większości przypadków Zarząd nie był zobowiązany do przedstawienia 
rozliczenia wykonania obowiązujących przed wdrożeniem Planu Restrukturyzacji 
strategii. W ocenie NIK, takie rozliczenie pozwoliłoby na pozyskanie wiedzy na 
temat przyczyn nieuzyskania założeń i właściwe zdefiniowanie rozwiązań 
umożliwiających poprawę w zakresie realności planowania celów dla Spółki. 
Zaniechanie dokonywania analizy przyczyn nieuzyskania zakładanych  
w poszczególnych dokumentach parametrów znacznie utrudniało także dokonanie 
oceny prawidłowości działań zarówno RN, jak i Zarządu PLL LOT. 

Brak zgodności zatwierdzanych przez RN planów ekonomiczno-finansowych  
z faktycznie uzyskiwanymi wynikami, w ocenie NIK, wskazuje na potrzebę 
dokonania zmian w mechanizmach sprawowania nadzoru, mających na celu 
wcześniejszą identyfikację ryzyka branżowego związanego z niekorzystnymi 
odchyleniami w realizacji planów, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów.  

Realizowany przez Spółkę od 2013 r. Plan Restrukturyzacji przyniósł częściową 
poprawę sytuacji finansowej w latach 2013-2014, skutkując uzyskaniem po raz 
pierwszy od 2007 r. zysku z działalności podstawowej. W ocenie NIK, uzyskiwane 
wyniki wciąż jednak nie dają podstaw do stwierdzenia, że istnienie Spółki nie jest 
zagrożone oraz że osiągnie trwałą rentowność działalności podstawowej  
na poziomie pozwalającym pokrywać koszty finansowe działalności przewoźnika. 
Objęty kontrolą etap realizacji Planu Restrukturyzacji (do 31 grudnia 2014 r.) 
wskazał na istotne jego słabości, polegające głównie na przyjęciu zbyt 
optymistycznych założeń dotyczących możliwości realizacji części inicjatyw.  
W szczególności, odnosiło się to do wielkości planowanych przychodów, sprzedaży  
i zwrotów samolotów, inicjatyw paliwowych czy uzyskania mniejszych kosztów  
od podmiotów zewnętrznych, np. Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, 
zarządzającego m.in. lotniskiem im. F. Chopina w Warszawie (PPL), Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) czy Eurolot SA. W ocenie NIK, przyszłość 
Spółki będzie uzależniona od zidentyfikowania i wykorzystania szans na bardzo 
znaczące zwiększenie dochodowego oferowania oraz możliwości pozyskania 
finansowania na realizację inicjatyw rozwojowych – co będzie zadaniem niezwykle 
trudnym. Ponadto, ujemna wysokość kapitałów własnych Spółki będzie stanowiła 
istotną przeszkodę w realizacji planów prywatyzacyjnych i współpracy  
z kontrahentami handlowymi. 

                                                      
9  Od 2009 r. sprzedano aktywa niezwiązane z działalnością podstawową na kwotę 1 313 mln zł. 
10  W 2013 r. dokonano ostatniego znaczącego zbycia, dotyczącego posiadanych udziałów w Eurolot SA. 
11  Dokument o którym mowa w § 1 ust. 10 Umowy o udzieleniu pomocy publicznej zawartej w dniu 20 grudnia 2012 r. 

pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a PLL LOT S.A., przyjęty uchwałą nr 151 Zarządu PLL LOT S.A. z dnia 14 czerwca 
2013 r. oraz zaopiniowany uchwałą nr 47/2013/VIII/94 Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. z 2013 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Komórką nadzoru nad działalnością PLL LOT w MSP był w okresie objętym 
kontrolą Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej12. Wcześniej zadania  
w tym zakresie należały do Departamentu Restrukturyzacji13. Zgodnie z Zasadami 
nadzoru właścicielskiego, ww. komórki spełniały funkcje organizatorskie, 
administracyjne i kontrolne wobec rad nadzorczych spółek w zakresie poprawności  
i terminowości wykonywania przez nie ustawowych i statutowych obowiązków.  
W DRiPP sprawami dotyczącymi PLL LOT zajmował się Zespół ds. Nadzoru  
i Restrukturyzacji, złożony z trzech pracowników.  

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych  
w RN zasiadało 17 przedstawicieli Skarbu Państwa, z czego Minister wskazał 
11 osób, a pozostałe sześć Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.  

Dobór kandydatów odbywał się zgodnie z trybem przewidzianym Zarządzeniem 
nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu 
doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem 
Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych 
przez Ministra Skarbu Państwa14. Wszyscy nowo powołani członkowie RN spełniali 
wymagania określone w ogłoszeniach o naborze. 

Odpowiednie komórki nadzoru MSP posiadały dokumenty potwierdzające sposób 
realizacji przez RN podstawowych kompetencji rady nadzorczej, określonych 
w rozdziale III Zasad nadzoru właścicielskiego oraz o sposobie wykonania 
obowiązków określonych w pkt X Wskazówek MSP.  

Przygotowywanie zestawienia celów (zobowiązań) długo- (powyżej 1 roku)  
i krótkookresowych (do 1 roku) dla nadzorowanych spółek z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa miało zastosowanie po raz pierwszy do roku obrotowego 
2014 (poprzednio obowiązujące Zasady nadzoru nie przewidywały przygotowywania 
przez komórki nadzoru MSP takiego dokumentu). W dniu 19 grudnia 2013 r. 
Podsekretarz Stanu Rafał Baniak zaakceptował cele dla 33 spółek będących  
w nadzorze DRiPP, w tym odnośnie PLL LOT. W odniesieniu do Spółki podano,  
że w związku z otrzymaną pomocą publiczną w dniu 20 czerwca 2013 r., do Komisji 
Europejskiej został przekazany Plan Restrukturyzacji, w którym określono cele 
strategiczne oraz główne obszary i inicjatywy restrukturyzacyjne, wymienione  
w załączonym do notatki wykazie dotyczącym PLL LOT. 

 (dowód: akta kontroli str. 242-243, 332-365, 568, 679-681, 684-808, 813-859, 
2104-2233, 2335-2350) 

2. W Spółce obowiązywały m.in. następujące dokumenty o charakterze 
strategicznym, które swoją projekcją obejmowały 2012 r.:  
− LOT w 2012 roku. Strategia rozwoju Grupy (zatwierdzony przez RN uchwałą  

z 4 października 2007 r.); 
− Program Naprawczy (zatwierdzony przez RN uchwałą z 19 sierpnia 2008 r.); 
− Programu restrukturyzacji (zatwierdzony przez RN uchwałą z 11 grudnia 

2009 r.); 
− Kierunki rozwoju dla PLL LOT S.A. (zatwierdzone przez RN uchwałą z 28 lutego 

2011 r.); 
− „Biznes Plan PLL LOT S.A. Projekcje ekonomiczno-finansowe na lata 2012-

2018”, który został przyjęty przez RN uchwałą w dniu 10 października 2012 r. 
                                                      
12  Dalej: DRiPP. Zarządzenie Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz.Urz. MSP z 2013 r. poz. 11 ze zm.). 
13  Zarządzenie Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa Skarbu Państwa (Dz.Urz. MSP z 2012 r. poz. 6 ze zm.) – obowiązujące do 7 października 2013 r. 
14  Dz.Urz. MSP z 2007 r. Nr 2, poz. 4. 

Opis stanu 
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Ostatni z ww. dokumentów zakładał samodzielne przezwyciężenie trudności 
finansowych przez Spółkę. Tymczasem półtora miesiąca później, w innym 
dokumencie (sporządzonym przez firmę Ernst & Young) stwierdzono, że Spółka nie 
poradzi sobie bez pomocy publicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 63-76, 239-240, 681, 684-687, 722, 749, 771-808,  
813-814, 817-848, 2260-2350, 2362-2909) 

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

Z wyjątkiem Programu restrukturyzacji z grudnia 2009 r. Zarząd nie sporządzał 
sprawozdań, a Zarówno RN, jak i właściwa komórka nadzoru w MSP nie 
egzekwowała od organów PLL LOT przedłożenia pisemnego kompleksowego 
rozliczenia ww. planów/programów, obejmujących swoją projekcją rok 2012,  
ze wskazaniem przyczyn ich niezrealizowania. 

Adam Ambroziak - Radca Ministra koordynujący prace DRiPP wyjaśnił,  
że strategie/plany obejmujące rok 2012, z uwagi na pogarszającą się sytuację 
finansową Spółki, dezaktualizowały się i stawały bezprzedmiotowe. Nie było zatem 
uzasadnienia weryfikacji przyczyn niezrealizowania planów, ponieważ każdy nowy 
dokument - plan/strategia zawierał identyfikację problemów Spółki i sposób na ich 
wyeliminowanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 63-76, 239-240, 681, 684-687, 722, 749, 771-808,  
813-814, 817-848, 2260-2350, 2362-2909) 

3. W dniu 30 listopada 2012 r. Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., 
działając jako doradca Spółki, przedłożył raport: „Przegląd bieżącej sytuacji Spółki 
oraz opcji postępowania", z którego wynikało, że sytuacja finansowa Spółki jest 
bardzo trudna, stoi ona wobec konieczności sfinansowania przewidywanych 
niedoborów środków pieniężnych wynikających z sytuacji rynkowej oraz kumulacji 
wydatków. W uzupełnieniu do raportu z dnia 3 grudnia 2012 r. doradca wyraził 
opinię, że uratowanie i restrukturyzacja Spółki mogą się powieść jedynie  
w przypadku dostarczenia Spółce w krótkim terminie finansowania zewnętrznego, 
gdzie jedynym możliwym źródłem takiego finansowania jest pomoc publiczna. 

Wniosek Spółki z 30 listopada 2012 r. ws. udzielenia pomocy na ratowanie został 
pozytywnie rozpatrzony przez Ministra i 20 grudnia 2012 r. pomiędzy MSP a PLL 
LOT zawarta została umowa o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie w formie 
pożyczki do kwoty 1 mld zł. Z kwoty tej Spółka otrzymała w I transzy pożyczki kwotę 
400 mln zł.  

W ramach ww. umowy o udzielenie pomocy publicznej na ratowanie, MSP 
zobligowało Spółkę m.in. do wdrożenia środków strukturalnych w celu zatrzymania 
lub zmniejszenia pogarszania się sytuacji finansowej. Opracowany i przedstawiony 
MSP Plan Restrukturyzacji mający na celu przywrócenie Spółce długookresowej 
zdolności do konkurowania na rynku musiał spełniać wymagania prawa UE dla 
udzielenia Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację i zostać notyfikowany 
Komisji Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 63-76, 241-243, 245-250, 337-365, 679-681, 930-932, 
2852-2868) 

4. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 
Zespół Audytu Wewnętrznego przeprowadził jeden audyt (w okresie 24 lipca –  
30 sierpnia 2012 r.), którego tematyka obejmowała, m.in. działalność powoływanego 
przez Ministra Zespołu do spraw restrukturyzacji, prywatyzacji i przekształceń 
własnościowych Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Eurolot S.A., LS Airport 
Services S.A. oraz LOT Catering sp. z o.o. oraz funkcjonowania kontroli zarządczej 
w Departamencie Restrukturyzacji. W audytowanym obszarze stwierdzono m.in. 
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utratę aktualności części zapisów Zarządzenia Nr 21 Ministra Skarbu Państwa  
z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przekształceń 
własnościowych Polskich Linii Lotniczych LOT S A., Eurolot SA i LS Airport  
Services S.A., z uwagi na zmianę stanowisk niektórych członków Zespołu lub 
zmianę komórek organizacyjnych, w których są oni zatrudnieni. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-21, 44-62) 

W ww. okresie Biuro Kontroli MSP przeprowadziło jedną kontrolę pt. Sprawowanie 
nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (…). Kontrola 
przeprowadzona została w okresie od 7 do 18 stycznia 2013 r., a badaną tematyką 
objęto okres od roku 2008 do października 2012 r. W kontrolowanym obszarze m.in. 
sformułowano zastrzeżenia do zbyt dużego zaufania RN co do realności prognoz 
Zarządu prezentowanych w kolejnych rocznych planach ekonomiczno-finansowych, 
których wykonanie za każdym razem istotnie odbiegało in minus od zatwierdzanych 
planów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-43) 

5. Zarządzeniem nr 69 Ministra z dnia 21 grudnia 2012 r. został powołany Zespół do 
spraw monitorowania restrukturyzacji PLL LOT S.A. Zarządzenie to zostało 
zmienione Zarządzeniem nr 16 z dnia 14 maja 2013 r., zmieniającym nazwę 
Zespołu na Zespół do spraw restrukturyzacji PLL LOT S.A. oraz prywatyzacji PLL 
LOT S.A., Eurolot S.A. i LS Airport Services S.A. (zwany dalej Zespołem)  
i rozszerzającym zakres jego zadań o monitorowanie działań prywatyzacyjnych  
i restrukturyzacyjnych. 

Do zadań Zespołu należało, zgodnie z § 4 Zarządzenia, przygotowywanie dla 
Ministra rekomendacji w sprawie m.in.:  
− monitorowania postępów PLL LOT w przygotowaniu Planu Restrukturyzacji,  
− wdrożenia Planu Restrukturyzacji,  
− działań strukturalnych prowadzonych przez PLL LOT, podejmowanych w celu 

powstrzymania pogarszania się sytuacji finansowej,  
− restrukturyzacji PLL LOT. 

Zespół spotkał się w sumie 25 razy, z czego na etapie przygotowania Planu 
Restrukturyzacji (i w okresie bezpośrednio po nim), tj. od 28 stycznia do 31 lipca 
2013 r. odbyło się 18 posiedzeń. W czasie ww. posiedzeń Zespół omawiał m.in. 
sprawy związane z postępowaniem prowadzonym przed Komisją Europejską, 
postępem prac nad Planem Restrukturyzacji, bieżącą płynnością finansową PLL 
LOT, działaniami zmierzającymi do prywatyzacji PLL LOT oraz rozliczeniem 
wypłaconej I transzy pomocy publicznej na ratowanie. W ww. okresie Zespół nie 
przedstawił Ministrowi żadnych rekomendacji.  

Plan Restrukturyzacji został w swojej ostatecznej wersji (wersja 1.6) przygotowany 
w dniu 14 czerwca 2013 r. W dniu 20 czerwca 2013 r. Minister wydał Oświadczenie, 
w którym zatwierdził Plan Restrukturyzacji. Ponadto, Minister nałożył w ww. 
Oświadczeniu na PLL LOT obowiązek przedstawiania na bieżąco, nie rzadziej niż 
do 15 i 30 dnia każdego miesiąca informacji o realizacji Planu Restrukturyzacji  
i efektach wdrażania inicjatyw restrukturyzacyjnych w nim przewidzianych.  

W pozostałym okresie, tj. do 9 września 2014 r. (ostatni z protokołów przekazanych 
kontrolującym) odbyło się dalsze siedem posiedzeń, w czasie których Zespół 
omawiał m.in. stan wprowadzania inicjatyw restrukturyzacyjnych, bieżącą płynność 
finansową PLL LOT, działania zmierzające do prywatyzacji PLL LOT.  
W ww. okresie Zespół nie przedstawił Ministrowi żadnych pisemnych rekomendacji. 

Wiedzę na temat stanu wprowadzania inicjatyw restrukturyzacyjnych Zespół 
zdobywał z każdorazowo przedstawianego przez przedstawiciela Zarządu PLL LOT 
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„Statusu Projektu Restrukturyzacji”, który w skrócony sposób obrazował postępy  
we wdrażaniu Planu Restrukturyzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 814-816, 862-870, 930-932, 1009-1012, 1346-2103)  

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

Dokonywanie przez członków Zespołu analizy Raportów z realizacji Planu 
Restrukturyzacji, przesyłanych do MSP przez Zarząd PLL LOT, nie było  
w jakikolwiek sposób dokumentowane. W żadnym z 25 protokołów z posiedzeń 
Zespołu nie znalazła się wzmianka o analizie przeprowadzonej przez Zespół albo  
o jakimkolwiek dokumencie powstałym w wyniku analizy ww. Raportów przez 
wyznaczonego pracownika MSP.  

Zgodnie z wyjaśnieniami Adama Ambrozika Radcy Ministra koordynującego prace 
DRiPP, do analizy ww. raportów zostało wyznaczonych czterech pracowników 
DRiPP. Z analizy tej nie zostało sporządzone żadne szczegółowe sprawozdanie, 
jednakże pozyskiwane w wyniku badania Raportów dane wykorzystywane były  
w korespondencji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.  

(dowód: akta kontroli str. 814-816, 862-870, 930-932, 1009-1012, 1346-2103)  

6. W dniu 23 grudnia 2014 r. PLL LOT podpisał ze Skarbem Państwa umowę  
o udzieleniu drugiej transzy pomocy publicznej na restrukturyzację w formie objęcia 
akcji w podwyższonym kapitale zakładowym oraz oświadczenie o ustanowieniu 
tytułu egzekucyjnego. Zgodnie z ww. umową, Skarb Państwa objął  
w podwyższonym kapitale zakładowym PLL LOT 302 380 953 akcje nowej serii F,  
o wartości nominalnej 0,42 zł każda i pokrył je w całości wkładem pieniężnym  
w wysokości 127 000 000,26 zł. Tytułem zabezpieczenia obowiązku zwrotu kwoty 
pomocy publicznej przekazanej na podstawie ww. umowy przekazano weksel  
in blanco, zaopatrzony w klauzulę bez protestu.   

Środki z drugiej transzy Spółka planowała przeznaczyć na:  
− koszty restrukturyzacji zatrudnienia - 6,2 mln zł (większość ponoszonych kosztów 

w okresie 1 grudnia 2014 r. - 31 lipca 2015 r.), 
− restrukturyzację floty Embraer - 61,0 mln zł (większość ponoszonych kosztów  

w okresie 1 grudnia 2014 r. - 30 kwietnia 2015 r.), 
− pokrycie luki finansowej - 51,8 mln zł (większość ponoszonych kosztów w okresie 

29 grudnia 2014 r. - 30 kwietnia 2015 r., pozostałe wydatki do 31 grudnia 2015 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3155-3254) 

7. Zgodnie z wyjaśnieniami Wojciecha Chmielewskiego dyrektora Departamentu 
Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, w latach 2009-2014 MSP nie 
podejmowało próby zbycia akcji PLL LOT. Minister umieścił PLL LOT w Planie 
prywatyzacji na lata 2012-2013, w którym zostały umieszczone wszystkie podmioty 
niemające istotnego znaczenia dla Skarbu Państwa.  

 (dowód: akta kontroli str. 671-676, 1346-1871) 

8. Problematyka dokapitalizowania Spółki poprzez przygotowanie jej do wejścia na 
Giełdę Papierów Wartościowych i sprzedaż jej akcji lub pozyskania inwestora 
strategicznego była prezentowana i rozpatrywana na Kolegium MSP. 

(dowód: akta kontroli str. 18-43) 

Zgodnie z § 3 ww. umowy, w dniu 30 lipca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
PLL LOT podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o 473 524 164 zł, w drodze emisji 
akcji serii E w cenie emisyjnej po 1 zł. Wszystkie akcje tej serii zostały przeznaczone 
do objęcia przez MSP i pokrycia ich w całości w drodze konwersji pożyczki na 
ratowanie w wysokości 400 mln zł oraz oprocentowania tej pożyczki (73 524 164 zł)  

(dowód: akta kontroli str. 77-89) 
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9. Jedną z przeszkód w przeprowadzeniu skutecznych działań prywatyzacyjnych  
w postaci zbycia akcji należących do Skarbu Państwa było ograniczenie zakresu 
zbycia akcji, wynikające wprost z ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.  
o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie 
Lotnicze „LOT”15. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, Skarb Państwa zachowywał w PLL 
LOT co najmniej 51% sumy głosów. Od początku 2013 r. MSP podjęło działania 
zmierzające do usunięcia ww. ograniczenia, skutkiem czego było wejście w życie  
w dniu 20 lipca 2013 r. ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy  
o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie 
Lotnicze „LOT”16. 

(dowód: akta kontroli str. 671-676, 1346-1871) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli17, wnosi o zobowiązanie wyznaczonych pracowników 
MSP do sporządzania pisemnych analiz Raportów PLL LOT z realizacji Planu 
Restrukturyzacji.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Warszawa, dnia   17 sierpnia 2015 r. 

  

  
 Wiceprezes 

Najwyższej Izby Kontroli 

Wojciech Kutyła 

 

 

                                 /-/ 

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

 podpis 
 

                                                      
15  Dz.U. z 1991 r., Nr 61, poz. 260 ze zm. 
16  Dz.U. z 2013 r. poz. 778. 
17  Dz.U. z 2015 r. poz. 1096. 
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