
 
 

 
 

 
 
KIN – 4101-005-02/2014 

P/14/036 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Tekst ujednolicony 

zgodnie z uchwałą Zespołu Orzekającego  
Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli 

z dnia 25 listopada 2015 r. (znak: KPK-KPO.443.208.2015) 
 
 



 

2 

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. Marcin Chmielewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 91320 
z dnia 5 września 2014 r. 

2. Marek Glapa, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr 91332 z dnia 
24 września 2014 r. 

3. Tadeusz Pachowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr 91331 z dnia 24 września 2014 r. 

4. Anna Kłopotek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 91321 z dnia 
5 września 2014 r. 

5. Łukasz Zgoda, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91319  
z dnia 5 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-10) 

Jednostka 
kontrolowana 

Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna, ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa 
(dalej również: PLL LOT, Spółka lub LOT). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sebastian Mikosz, Prezes Zarządu od 11 lutego 2013 r. do zakończenia kontroli. 
Wcześniej, w okresie objętym kontrolą (lata 2012-2014), kierownikami jednostki 
kontrolowanej byli: Zbigniew Mazur, p.o. Prezesa Zarządu od 13 grudnia 2012 r. do 
10 lutego 2013 r., Michał Piróg - Prezes Zarządu w okresie od 3 listopada 2010 r. do 
13 grudnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 82-83) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, realizowany przez Spółkę Plan 
Restrukturyzacji2 przyniósł częściową poprawę sytuacji finansowej w latach  
2013-2014, skutkując uzyskaniem po raz pierwszy od 2007 r. zysku na działalności 
podstawowej. Uzyskiwane wyniki wciąż jednak nie dają podstaw do stwierdzenia,  
że istnienie Spółki nie jest zagrożone oraz że osiągnie ona trwałą rentowność 
działalności podstawowej na poziomie pozwalającym pokrywać koszty finansowe 
działalności. Objęty kontrolą etap realizacji Planu (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 też uzyskania mniejszych kosztów z tytułu usług świadczonych 
przez podmioty zewnętrzne (np. Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (PPL), 
zarządzające m.in. lotniskiem Chopina w Warszawie, Polską Agencję Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP) czy Eurolot S.A.). Analiza poszczególnych inicjatyw 
restrukturyzacyjnych wskazuje, że mógł wystąpić efekt polegający na 
                                                      
1  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. 

2  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, przyjęty uchwałą nr 151 Zarządu PLL LOT z 2013 r. oraz zaopiniowany 
uchwałą nr 47/2013/VIII/94 Rady Nadzorczej LOT z 2013 r. 
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uniemożliwieniu uzyskania zakładanych efektów w jednym z obszarów (mającym na 
celu wzrost generowanych przychodów), z uwagi na pozytywne wyniki osiągnięte  
w obszarze mającym na celu zmniejszenie kosztów, a skutkujące jednocześnie 
obniżaniem standardu oferowanego produktu. Pomimo stopniowej poprawy wyników 
finansowych w latach 2013 i 2014 Spółka, z uwagi na nieterminowe płatności, 
utraciła możliwość uzyskania w [...]3 zniżek w łącznej wysokości ponad [...]4 
milionów złotych.  

W ocenie NIK, przyszłość Spółki będzie uzależniona od zidentyfikowania 
i wykorzystania szans na znaczące zwiększenie dochodowego oferowania oraz 
możliwości pozyskania finansowania na realizację inicjatyw rozwojowych. Ponadto, 
ujemna wysokość kapitałów własnych może stanowić istotną przeszkodę w realizacji 
planów prywatyzacyjnych i współpracy z kontrahentami handlowymi. Wyniki 
finansowe za 2014 r. były skutkiem zarówno realizacji działań restrukturyzacyjnych 
(np. zmiany sposobu wynagradzania pracowników), jak również niewykonania 
części inicjatyw lub wykonania ich w sposób odmienny od opisanego w Planie 
Restrukturyzacji (brak sprzedaży samolotów Embraer i B7375) oraz korzystnego 
czynnika zewnętrznego w postaci spadków cen ropy w wysokości nienotowanej  
od przełomu lat 2008-2009. Dzięki [...]6, Spółka uzyskała korzystniejszy wpływ tego 
czynnika niż wielu innych przewoźników europejskich. Prowadzone przez Zarząd 
działania w zakresie poprawy zarządzania przychodami nie przyniosły 
oczekiwanego rezultatu, a Spółka, zamiast wzrostu, odnotowała spadek przychodów 
od pasażerów płatnych (rozkładowych) na poziomie [...]7% w stosunku do 2013 r.,  
tj. [...]8 od spadku oferowania [...]9%. Udzielenie pomocy publicznej, z jednej strony, 
pozwoliło na uratowanie LOT, jednak z drugiej strony, nałożyło na przewoźnika 
obowiązek zmniejszenia oferowania (środki wyrównawcze10) i czasowe pozbawienie 
możliwości rozwoju nowych połączeń w sytuacji, gdy np. w 2015 r. linie zrzeszone  
w AEA11 rozszerzają ofertę w sezonie letnim o 7,6 mln miejsc12. Na dzień 
zakończenia kontroli dla LOT wciąż aktualnymi pozostawały problemy związane  
z niewystarczającą płynnością, niskim poziomem kapitałów własnych, brakiem 
majątku mogącego być źródłem dodatkowych środków finansowych, 
niedostosowaną flotą samolotów i odpływem pasażerów (których reakcja  
na inicjatywy restrukturyzacyjne może być kluczowym ryzykiem).  

Rozpoznanie możliwości zwiększania przychodów związane będzie (szczególnie  
na tak konkurencyjnym rynku) z dużym ryzykiem poniesienia, przynamniej  
w początkowej fazie, strat (tak jak to miało miejsce w przypadku połączenia do 
Hanoi w 2011 r., ale także wielu nierentownych połączeń zlikwidowanych w ramach 
Planu Restrukturyzacji). Mając na uwadze informacje zawarte w Planie 
Restrukturyzacji, jak i faktyczne wyniki uzyskane w 2014 r. na szczególnie 
                                                      
3  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

4  Ibidem. 
5  Boeing 737. 
6  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

7  Ibidem 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
10  Środki wyrównawcze wprowadzane przez beneficjenta pomocy publicznej w celu zapewnienia minimalizacji negatywnych 

skutków dla warunków wymiany handlowej, tak aby pozytywne efekty przeważały nad negatywnymi, o których mowa  
w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U.UE.C.2004.244.2) - ust. 38. 

11  Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych – (The Association of European Airlines). 
12  http://www.aea.be/component/newsletter/newsletter/88.html?tmpl=newsletter - AEA member airlines offer 7.6 million more 

seats this summer. 
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konkurencyjnym, a przez to niskomarżowym rynku europejskim - „agresywne  
(w rozumieniu zwiększania rok do roku wartości Yields13 + YQ14) działania 
sprzedażowe” będą obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia związanego  
z odpływem pasażerów do konkurencji. Natomiast pozytywny krótkotrwały wpływ na 
wyniki finansowe LOT mogą mieć – w przypadku utrzymania się przez dłuższy czas 
– niskie ceny paliwa. Z uwagi na [...]15 cen paliwa – Spółka będzie ponosiła 
relatywnie niższe koszty jego zakupu (przy uwzględnieniu kosztów wynikających  
z zawartych umów hedgingowych). 

Sytuacja finansowa Spółki, która wciąż pozostaje zagrożeniem dalszego jej istnienia 
jest wynikiem narosłych od wielu lat problemów, z którymi nie potrafiły sobie 
poradzić kolejne zarządy. Prowadzone przed 2013 r. działania w zakresie 
restrukturyzacji LOT były nieadekwatne zarówno do dramatycznej sytuacji, w jakiej 
znajdowała się Spółka, jak również wyzwań stawianych przez otoczenie rynkowe 
(choć należy dodać, że w analogicznym okresie podobne problemy miało wielu 
narodowych przewoźników16). 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.). Poza 
przyczynami niezależnymi od Spółki, a związanymi z otoczeniem 
makroekonomicznym (kryzys w 2008 r.), zmianami dotykającymi branżę lotniczą 
(związanymi głównie z działalnością przewoźników low-costowych17), opóźnieniem 
w dostawie samolotu B78718 (choć wg ówczesnego Prezesa LOT było to zdarzenie 
również korzystne, z uwagi na fakt, że pod koniec 2010 r. LOT nie był przygotowany 
na jego przyjęcie, zarówno pod względem operacyjnym, jakościowym, jak  
i finansowym), należy stwierdzić, że na sytuację w jakiej znalazł się LOT miały 
również wpływ działania kolejnych zarządów związane z nierealnym planowaniem 
zarówno wysokości przychodów jak i kosztów. Doprowadziło to do sytuacji, w której 
Spółka pozostała praktycznie bez mogących być przedmiotem zbycia, zastawu czy 
zabezpieczenia aktywów, a na koniec 2012 r. z ponad 300 mln zł zobowiązań 
wymagalnych, których nie była w stanie spłacić bez pozyskania zewnętrznego 
finansowania w postaci pomocy publicznej. LOT działa na bardzo konkurencyjnym 
rynku, co powoduje, że margines błędu dla nietrafionych decyzji Zarządu jest 
niewielki. Rok 2012 był bardzo niekorzystny dla przewoźników lotniczych, jednakże 
w latach 2010-2011, przy średniej wskaźnika EBIT19 dla branży w Europie 
odpowiednio 1,9% i 0,9%, LOT odnotowywał straty na poziomie 5,5-4,6%. Bardzo 
niekorzystną sytuację Spółki dodatkowo obciążała konieczność spłaty zobowiązań  
z tytułu kontraktów hedgingowych na paliwo zawartych jeszcze w 2008 r. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której LOT zmuszony był pozyskiwać środki 
finansowe na pokrycie kosztów, które nie były związane z uzyskiwaniem przychodu. 
Ostatecznie, Spółka w okresie obowiązywania poprzednich programów (a właściwie 
w latach 2008-2012) została doprowadzona do stanu niewypłacalności w rozumieniu 
art. 11 ust. 1. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze20  

                                                      
13  Przychody pasażerskie na jednego pasażera. 
14  Opłata paliwowa pobierana przez linie lotnicze od pasażera przy sprzedaży biletu w związku z wysokimi cenami paliwa 

lotniczego. 
15 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

16  Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej IP/13/1045 w analogicznym okresie wszczęto również postępowania 
dotyczące wsparcia publicznego udzielonego innym narodowym przewoźnikom lotniczym: Air Baltic, Adria Airways, 
Estonian Air i SAS. 

17  Przewoźnik niskokosztowy (ang. Low Cost Carrier -LCC). 
18  Boeing 787 Dreamliner. 
19  Zysk operacyjny  EBIT(earnings before interests and taxes) - zysk przed odsetkami i opodatkowaniem. Wartość EBIT 

świadczy o  zdolności przedsiębiorstwa do  pokrywania odsetek, czyli kosztów finansowania zewnętrznego. 
20  Dz.U. z 2015.r. poz. 233. 
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i jedynie dobrej woli wierzycieli (którzy nie składali wniosków o ogłoszenie upadłości) 
PLL LOT zawdzięcza dalsze istnienie. 

NIK negatywnie ocenia prawidłowość zamawiania usług doradczo-konsultingowych. 
Stwierdzono przypadki niestosowania przez Spółkę wewnętrznych regulacji 
mających na celu zapewnienie gospodarności i transparentności dokonywanych 
zakupów. Ustalenia kontroli wskazują, że niektóre umowy na usługi, których wartość 
przekraczała kwotę miliona złotych, były zawierane bez przeprowadzenia, opartego 
na wewnętrznej procedurze, postępowania przetargowego. Jedną z przyczyn (choć 
nie tłumaczącą działań Spółki) niestosowania procedur zakupowych przy wyborze 
kontrahentów mógł być termin wprowadzania zmian w Zarządzie Spółki.  
Nowo wybrany Prezes został zatrudniony w połowie okresu, jaki Spółka miała na 
przygotowanie Planu Restrukturyzacji, tj. w momencie najbardziej intensywnej 
pracy. Zapisy zawartej z [...]21 umowy zlecenia świadczenia usług doradczych  
w procesie notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej na restrukturyzację  
nie zabezpieczały w należyty sposób interesów Spółki, przede wszystkim  
nie zapewniały skutecznej kontroli kosztów realizacji przedmiotu umowy. 
Wypowiedzenie przez LOT przedmiotowej umowy nie zostało poprzedzone rzetelną 
analizą związanych z tym ryzyk – informację w tym zakresie Zarząd uzyskał  
od kancelarii prawnej dopiero w dniu 7 marca 2013 r. Skutkowało to powstaniem 
ryzyka zapłaty przez LOT na rzecz [...]22 faktur obejmujących koszty zrealizowanych 
działań, które ostatecznie zostały wykonywane przez inny podmiot.  

Zastrzeżenia NIK dotyczą również prawidłowości przechowywania dokumentacji. 
Część umów nie została zarchiwizowana, zgodnie z obowiązującymi w Spółce 
procedurami. 

Termin rozliczania środków z drugiej transzy pomocy publicznej wykraczający poza 
okres wykonywania czynności kontrolnych i brak zainteresowania potencjalnych 
inwestorów23 zakupem akcji PLL LOT, uniemożliwiły Najwyższej Izbie Kontroli 
dokonanie oceny przedmiotowych obszarów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki zadań ujętych  
w strategiach, planach operacyjnych, planach 
działalności funkcjonujących przed przyjęciem Planu 
Restrukturyzacji LOT 

W okresie objętym kontrolą Spółka realizowała programy ujęte w trzech 
dokumentach o charakterze strategicznym24:  
1) Program restrukturyzacji PLL LOT wraz z projekcją finansową 2010-2015 (dalej 

Program 2010)25, 
2) Kierunki rozwoju dla PLL LOT S.A. (dalej Kierunki rozwoju)26, 

                                                      
21 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

22 Ibidem. 
23  Dokumentacja zawierająca informacje dotyczące prowadzonych w tym zakresie działań objęta została klauzulą zastrzeżone 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm). 
24  Problemy z uzyskiwaniem dokumentów kontrolnych, a jednocześnie intensywne rotacje na stanowiskach kierowniczych 

skutkowały brakiem możliwości uzyskania pewności, że wymienione (okazane do kontroli) dokumenty były jedynymi, których 
termin obowiązywania pokrywał się (w całości lub części) z terminem objętym kontrolą.  

25 Zatwierdzony Uchwałą Nr 32/2009/VII/32 Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. kadencji z dnia 11 grudnia 2009 r. 
26  Zatwierdzone Uchwałą Nr 9/2011/VII/133 Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. VII kadencji z dnia 28 lutego 2011 r. 
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3) Biznes Plan PLL LOT S.A. Projekcje ekonomiczno-finansowe na lata 2012-2018 
(dalej Biznes Plan 2012-2018), wraz z załącznikiem Inicjatywy restrukturyzacyjne 
na 2013 rok27. 

(dowód: akta kontroli str. 2000-2197, 2235-2397, 2676-2744) 

Program 2010 zakładał [...]28. W odniesieniu do działalności operacyjnej planowano 
podjęcie działań w obszarach: [...]29. Łączne efekty realizacji programu 
restrukturyzacji operacyjnej zakładano na [...]30 mln zł, zaś przy uwzględnieniu 
dodatkowego efektu – obniżenia opłat na rzecz PAŻP i PPL – na [...]31 mln zł.  
W odniesieniu do restrukturyzacji [...]32, a łączne efekty realizacji programu 
restrukturyzacji finansowej zakładano na [...]33 mln zł. 
Z założonych w Programie 2010 na 2010 r. efektów w wysokości [...]34 mln zł, LOT 
osiągnął [...]35 mln zł, tj. [...]36% (zgodnie z założeniami programu, kolejne 
[...]37 mln zł wzrostu wyniku miało zostać osiągnięte dzięki inicjatywom, których 
efekty miały nastąpić w 2011 r.). Rozwój sytuacji rynkowej oraz zmiany w otoczeniu 
zewnętrznym Spółki wymusiły podwyższenie celów programu na 2010 r. do 
[...]38 mln zł, [...]39. Wywołało to [...]40 doprowadziło do osiągnięcia przez Spółkę 
straty z działalności podstawowej w kwocie (-)163 mln zł, przy zakładanej  
w budżecie [...]41 mln zł. Niemniej jednak dzięki Programowi 2010, w 2010 r. 
osiągnięto poprawę wyniku z działalności operacyjnej w porównaniu do 2009 r.  
o 57 mln zł. W 2010 r. potrzeby gotówkowe Spółki zaspakajane były dzięki 
sprzedaży spółek Grupy LOT42 oraz wpływom rekompensat od producentów 
samolotów (w łącznej kwocie ok. [...]43 mln zł).  
Program 2010 zawierał projekcję finansową na lata 2010-2015, według której 
(scenariusz realistyczny) w 2010 r. wynik działalności podstawowej miał zamknąć 
się [...] 44mln zł oraz [...]45 w kolejnych latach: w 2011 r. [...]46 mln zł,  
w 2012 r. [...]47 mln zł, w 2013 r. [...] 48mln zł, w 2014 r. [...]49 mln zł i w 2015 r. 
[...]50 mln zł. Projekcja ta od pierwszego roku obowiązywania Programu 2010 
znacząco odbiegała od rzeczywistych wyników osiąganych przez PLL LOT. 

(dowód: akta kontroli str. 2198-2234) 

                                                      
27  Zatwierdzony Uchwałą Nr 16/2012/VIII/16 Rady Nadzorczej PLL LOT z dnia 10 października 2012 r. 
28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42  Grupa kapitałowa tworzona przez PLL LOT jako jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi i nie będącymi 

spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. 
43 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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Strategia Kierunki rozwoju wyznaczała aspiracje LOT odnoszące się do m.in.: [...]51. 
W ujęciu operacyjnym rozwinięciem przedmiotowej strategii (jak również 
kontynuacją Programu 2010) był dokument operacyjny 21 Must Win Battles, który 
zawierał 21 inicjatyw ukierunkowanych na [...]52. Zarówno Strategia Kierunki 
rozwoju, jak i program 21 Must Win Battles [...]53. Marcin Piróg – w tamtym okresie 
Prezes Zarządu LOT – wyjaśnił, że Zarząd zaczął pracować nad sporządzeniem 
nowej projekcji na następne 5 lat na początku 2012 r. Prace zostały rozpoczęte 
(przez firmę [...]54) w styczniu, choć formalnie projekcja finansowa została 
wprowadzona na posiedzenie Rady Nadzorczej około czerwca. Rada Nadzorcza 
miała do tego dokumentu dwa zastrzeżenia (dotyczące [...]55). 

(dowód: akta kontroli str. 2236-2305, 2671, 4541-4547) 

Zakładane efekty finansowe, jakie Spółka planowała uzyskać w wyniku 
prowadzonych działań wynikających z programu 21 Must Win Battles były 
odzwierciedlane w corocznych Planach finansowych (na 2011 r. i 2012 r.). Jednak 
zarówno w sprawozdaniach Zarządu PLL LOT za 2011 r., jak i 2012 r. nie rozliczono 
realizacji programu. 

(dowód: akta kontroli str. 2399, 2540, 2671, 5628-5746) 

W dniu 10 października 2012 r. organy Spółki przyjęły opracowany przez firmę [...]56 
dokument Biznes Plan PLL LOT S.A. Projekcje ekonomiczno-finansowe na lata 
2012-2018. W dokumencie tym, w odniesieniu do [...]57.  
Biznes Plan 2012-2018 wskazywał, że kluczowe działania Spółki skupione zostaną 
na: [...]58. W podsumowaniu znalazła się też projekcja wyników działalności 
podstawowej i EBITDA59 oraz saldo środków pieniężnych na lata 2012-2018. 
Prognozowano saldo środków pieniężnych od ok. [...]60 mln zł w lipcu 2012 r. do 
[...]61 mln zł na koniec 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2306-2397, 2676-2726, 4984-4985) 

W okresie realizacji omawianych powyżej Strategii (tj. latach 2009-2012) Spółka nie 
potrafiła wypracować dodatniego wyniku z działalności podstawowej. Pomiędzy 
czerwcem 2009 r. a 21 grudnia 2012 r. Spółka, w celu zapewnienia płynności, 
dokonała sprzedaży (głównych) aktywów niezwiązanych z działalnością 
podstawową o wartości ponad 1 172 mln zł. Sprzedaż przedmiotowych aktywów 
ograniczyła możliwości Spółki do uwolnienia dodatkowej gotówki w przyszłości,  
czy też ustanowienia zabezpieczeń dla finansowania zewnętrznego. W tym samym 
czasie zobowiązania wymagalne wzrosły na koniec 2012 r. do kwoty ponad 
300 mln zł, a niektóre płatności objęto porozumieniami, na mocy których okresy 
odroczenia stosowane przez [...]62 dochodziły do [...]63 dni (najwyższe [...]64 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 3321, 4427) 
                                                      
51 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59  Zysk przed odsetkami, amortyzacją i opodatkowaniem. Wartość pozwala się zorientować jaki wpływ na wynik ma 

amortyzacja. 
60 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Pomimo istotnych różnic pomiędzy planowanymi, a faktycznie uzyskiwanymi 
wynikami Zarząd nie aktualizował wieloletnich prognoz finansowych w okresie 
2010 - październik 2012 r. Spółka nie dysponowała aktualnymi, realnymi, 
przyjętymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą analizami wskazującymi na skutki 
podejmowanych przez Zarząd działań w dłuższej perspektywie. Według 
wyjaśnień i dokumentów przekazanych przez Członka Zarządu do spraw 
finansowych, w komórce kontrolingu wykonywano ad hoc długookresowe 
projekcje, np. na potrzeby spotkania z inwestorem, które następnie nie były 
wykorzystywane wewnętrznie ani zewnętrznie przez Zarząd Spółki.  
Potrzebę dokonania korekty posiadanych analiz długoterminowych uzasadniały 
różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie uzyskiwanymi, tj.:  
wyniku z działalności podstawowej:  
− w Programie 2010 - w latach 2010-2012 uzyskane przychody były o niemal 

[...]65 mln zł niższe, zaś koszty o niemal [...]66 mln zł wyższe od planowanych  
w przedmiotowym dokumencie, a łączna różnica pomiędzy faktycznym 
wynikiem na działalności podstawowej wyniosła niemal [...]67 mln zł; 

− w Planach rocznych – w latach 2010-2012 łączne przychody z działalności 
podstawowej były niemal o [...]68 mln zł niższe od ujętych w planach rocznych, 
natomiast koszty o ponad [...]69 mln zł wyższe, a łączna różnica wyniosła 
w wyniku na działalności podstawowej niemal [...]70 mln zł. 

wyniku netto:  
Różnica wyniku netto pomiędzy Programem 2010, a faktycznym wykonaniem  
w latach 2010-2012 wyniosła ponad [...]71 mln zł, a pomiędzy Planami rocznymi  
i rzeczywistym wykonaniem [...]72 mln zł (w obu przypadkach na różnice te duży 
wpływ miała dokonana w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. aktualizacja 
wartości aktywów niefinansowych, głównie samolotów, na łączną kwotę 
[...]73 mln zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 2398-2406, 2588-2675, 4984-4985) 

2. W obowiązujących dokumentach strategicznych, jak i planach rocznych stale 
prognozowano wyższy niż faktycznie uzyskiwany poziom przychodów oraz 
niższy niż faktycznie uzyskiwany poziom kosztów. Skutkowało to obniżeniem 
przydatności przedmiotowych projekcji w procesie zarządzania Spółką.  
W poszczególnych latach ze sprzedaży majątku w celu sfinansowania strat 
uczyniono regułę, która ostatecznie (z racji dużych ale ograniczonych zasobów) 
musiała doprowadzić do sytuacji, w której LOT znalazł się w końcu 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4427, 4984-4985, 5406-5746) 

3. Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły Biznes Plan 2012-2018, pomimo że dokument 
ten zawierał nierealne, w ocenie NIK, założenia w odniesieniu do przychodów, 
kosztów, a przede wszystkim, możliwości sprzedaży aktywów. W odniesieniu do 
podstawowego problemu związanego z brakiem płynności LOT w dokumencie 
stwierdzono, że kluczem dla osiągnięcia w 2012 r. płynności gotówkowej jest 

                                                      
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
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sprzedaż aktywów (łączny oczekiwany efekt tej sprzedaży wynosił [...]74 mln zł). 
Przyjęte w opracowanym przez [...]75  Biznes Planie 2012-2018 założenia  
w odniesieniu do planowanych przychodów nie korespondowały z faktycznie 
uzyskiwanymi wynikami, np. w odniesieniu do [...]76 łączna różnica (za lata 2012-
2014) pomiędzy faktycznie uzyskiwanymi, a zakładanymi w przyjętym  
w październiku 2012 r. Biznes Planie 2012-2018 wyniosła [...]77 mln zł. 
Już dwa miesiące po przyjęciu, Biznes Plan 2012-2018 okazał się nieprzydatny – 
Spółka musiała skorzystać z pomocy publicznej i stworzyć nowy plan 
restrukturyzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 2306-2397, 2676-2726, 4984-4985) 

Marcin Piróg w odniesieniu do sytuacji LOT o okresie obowiązywania 
wcześniejszych dokumentów strategicznych wyjaśnił: W czasie całej mojej kadencji 
LOT z działalności operacyjnej tracił pieniądze - twierdziłem, że LOT przy tej 
strukturze kosztów, którą ma „wychodzić na zero” pod warunkiem, że cena ropy 
spada poniżej 100 dolarów za baryłkę – taka sytuacja akurat nie wystąpiła a zatem 
jedyna możliwość finansowania LOT to była sprzedaż aktywów. I tak długo jak była 
możliwość sprzedaży aktywów niestrategicznych – LOT miał ich dużo – 
dokonywano ich sprzedaży, jednocześnie podejmowano próby prywatyzacji Spółki. 
Ponadto występował problem floty, której większość była stara i w leasingu 
operacyjnym. Wszystkie leasingi Boeingów, które kiedyś były korzystnymi 
leasingami finansowymi - zmieniono na leasingi operacyjne poprzez transakcje sale 
and lease back w celu pozyskania gotówki. Było to ogromną bolączką 
konkurencyjną LOT-u. W planie [...]78 zakładaliśmy dalszą sprzedaż aktywów. 
Niestety ich sprzedaż trwała dłużej a wyceny majątku były na poziomie niższym niż 
zakładaliśmy w planie finansowym. 

(dowód: akta kontroli str. 4541–4547) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność PLL LOT w objętym kontrolą 
okresie przed uzyskaniem pomocy publicznej, w zakresie realizacji zadań ujętych  
w obowiązujących strategiach, programach lub planach. 

2. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki zadań ujętych  
w Planie Restrukturyzacji LOT 

W lipcu 2014 r. Komisja Europejska uznała79, że pomoc na restrukturyzację  
w wysokości 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planowała przyznać na 
rzecz swojego narodowego przewoźnika lotniczego – PLL LOT, jest zgodna  
z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja uznała w szczególności, że Plan 
Restrukturyzacji umożliwi Spółce odzyskanie długoterminowej rentowności, bez 
nadmiernych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku. W załączniku nr 2 do Planu 
Restrukturyzacji zawarto szczegółowy opis inicjatyw naprawczych, które zostały 
zidentyfikowane przez Spółkę i miały zostać wdrożone w procesie restrukturyzacji. 
Poszczególne inicjatywy zawierały się w sześciu większych obszarach biznesowych: 
Siatka połączeń i modernizacja floty, Zarządzanie wpływami, Produkt, dystrybucja, 
dodatkowe przychody, Efektywność organizacyjna i wewnętrzna optymalizacja, 
Optymalizacja zewnętrznych relacji handlowych, Dodatkowe inicjatywy wspierające. 
                                                      
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79  Decyzja Komisji (UE) 2015/119 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N), której 

Polska zamierza udzielić na rzecz Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. oraz w sprawie środka pomocy SA.36752 (2014/NN) 
(ex 2013/CP) wdrożonego przez Polskę na rzecz Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Komunikat prasowy Komisji 
Europejskiej z 29 lipca 2014 r.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-883_pl.htm. 

Ocena cząstkowa 
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Kontrolą NIK objęto inicjatywy priorytetowe, tj. te które charakteryzowały się 
wysokim priorytetem wdrożenia ze względu na istotny wpływ na prognozowane 
wyniki finansowe Spółki oraz takie, które pomimo nieuznania za priorytetowe,  
z uwagi na ich wpływ na sytuację finansową Spółki, należy za takie uznać80.  

 (dowód: akta kontroli str. 4427) 

2.1. Realizacja inicjatyw z obszaru Siatka połączeń 
i modernizacja floty 

W ramach obszaru Siatka połączeń i modernizacja floty Spółka realizowała pięć 
inicjatyw priorytetowych: 

(1.1.) Restrukturyzacja siatki połączeń: celem inicjatywy było skasowanie połączeń 
niespełniających założonego kryterium rentowności. Zadanie zostało zrealizowane. 
Skasowano połączenia: POZ (Poznań-Ławica) – FRA (Frankfurt), WAW (Warszawa 
Okęcie) – HAJ (Hanower) [...]81, KRK (Kraków-Balice) – CDG (Paryż, Charles  
De Gaulle), WAW – DOK (Donieck) [...]82, WAW – BZG (Bydgoszcz) [...]83. 

(1.2.) Zakup i wdrożenie samolotów B787: wprowadzenie do floty samolotów B787 
było kluczowym elementem restrukturyzacji, który miał mieć wpływ na wiele innych, 
także poza obszarem floty, aspektów biznesowych. Zgodnie z Planem 
Restrukturyzacji, Spółka dokonała faktycznego odbioru/rejestracji samolotów Boeing 
787-8 pomiędzy grudniem 2012 r. a listopadem 2014 r. ([...]84). Z uwagi na brak 
możliwości realizacji określonego w Planie Restrukturyzacji [...]85, LOT podjął 
działania w celu pozyskania klientów na rejsy czarterowe, na warunkach 
umożliwiających pokrycie całkowitych kosztów. W sezonie zimowym 2013/2014 
wykonano [...]86 rejsy czarterowe. Działania te były kontynuowane w 2014 r.  

(1.3) Redukcja floty samolotów B737classic w 2013 r. z dziewięciu do trzech 
egzemplarzy: Spółka [...]87 dokonała zwrotu do leasingodawcy sześciu egzemplarzy 
samolotów B737. Inicjatywa przeprowadzona została [...]88. W przypadku 
pozostałych trzech samolotów B737-400 zaplanowanych w inicjatywie do wycofania 
z floty LOT [...]89. Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu wyjaśnił, iż decyzja  
ta została podjęta ze względu na [...]90. 

(1.4) Wymiana floty samolotów na połączeniach krajowych oraz regionalnych 
(etap I): Spółka zgodnie z planem wycofała samoloty ATR oraz Saab.  
Nie zrealizowano inicjatywy w zakresie [...]91. Pomimo objęcia procesem sprzedaży 
[...]92, do dnia zakończenia kontroli przedmiotowej inicjatywy nie zrealizowano. 
Dyrektor Biura Planowania i Kontrollingu wyjaśnił, że głównymi przeszkodami były 

                                                      
80  Przy formułowaniu ocen prawidłowości realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych za stany prawidłowe uznawana była 

realizacja inicjatyw zgodnie z przyjętymi w przedmiotowym dokumencie założeniami. Uzasadnieniem jest fakt,  
że opracowanie Planu Restrukturyzacji zostało zlecone przez mające doświadczenie w branży lotniczej podmioty doradcze, 
które przed sformułowaniem inicjatyw przeprowadziły analizy wewnętrznej sytuacji Spółki oraz analizy otoczenia mikro  
i makroekonomicznego oraz rekomendowały najlepsze (według własnego osądu) rozwiązania dla LOT. 

81 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wysokie koszty przygotowania technicznego dla nowego kontrahenta (co przekłada 
się na wyższą cenę od oczekiwanej przez rynek) oraz małą atrakcyjność 
ekonomiczną tej wielkości samolotu odrzutowego dla linii lotniczych. W odniesieniu 
do samolotów [...]93. Brak sprzedaży pozwolił na uniknięcie kosztów przygotowania 
tych samolotów do sprzedaży w kwocie ok. [...]94 mln USD. 

(1.5) Redukcja floty samolotów na połączeniach regionalnych oraz Short Haul95: 
w wyniku wprowadzenia środków wyrównawczych poprzez redukcję siatki połączeń 
– LOT planował redukcję floty [...]96 samolotów Embraer (czterech samolotów E170 
– rozpoczęcie technicznego przygotowania do zwrotu w [...]97 r. oraz [...]98 
samolotów E175 – sprzedaż [...]99 oraz [...]100). Inicjatywę zrealizowano  
w odniesieniu do samolotów E170, natomiast nie udało się dokonać zakładanej 
sprzedaży [...]101 samolotów E175. Przedmiotowe samoloty (E175) były w tym 
okresie efektywnie wykorzystywane przez Spółkę. Dyrektor Biura Planowania  
i Kontrollingu wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku samolotów Embraer 170, 
samolot odrzutowy tej wielkości nie jest popularny na rynku europejskim (linie 
preferują Embraery z większą liczbą miejsc – E190 lub E195). Z kolei oczekiwania 
cenowe na rynku amerykańskim, gdzie istnieje okresowy popyt na tej wielkości 
samolot, nie były do zaakceptowania przez LOT. Dla rynków rozwijających się 
(Afryka, Indie) był to z kolei samolot zbyt drogi. 

(1.6.) Leasing-out [...]102 egzemplarzy samolotów B787 - pomimo [...]103, nie udało 
się uzyskać oferty na warunkach korzystnych dla LOT. 

(1.7.) Przesuniecie w czasie płatności zaliczki na szósty egzemplarz B787: w wyniku 
negocjacji LOT z firmą Boeing ustalono ostateczny termin płatności zaliczki na [...]104 
(inicjatywa zakładała [...]105). 

(dowód: akta kontroli str. 4428-4540) 

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

Zbyt optymistycznie, w ocenie NIK, oszacowane zostało prawdopodobieństwo 
realizacji części inicjatyw ujętych w Planie Restrukturyzacji. W odniesieniu do dwóch 
inicjatyw okazało się, że albo nie są możliwe do zrealizowania (sprzedaż samolotów 
Embraer) albo nie byłyby korzystne (tak jak w przypadku trzech samolotów  
B737-400) z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki. W konsekwencji tego,  
nie zostały osiągnięte niektóre cele związane z realizacją inicjatyw:  
− 1.4. Spółka pozostała z mniej efektywną flotą samolotów Embraer  

(choć w drugiej połowie roku relatywna nieefektywność tego samolotu została 
zmniejszona dzięki niższym cenom paliwa) i nie wykorzystała opisywanej 
w Planie Restrukturyzacji efektywności kosztowej samolotu Q400; 

                                                      
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Zagraniczne połączenia średniodystansowe zazwyczaj wykonywane flotą turbośmigłową lub wąskokadłubową, których 

długość pojedynczej trasy jest poniżej 5.000 km. 
96 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
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− 1.3. Spółka pozostała z trzema samolotami B737-400, zaplanowanymi 
w inicjatywie do wycofania z floty LOT [...]106, w odniesieniu do których w Planie 
Restrukturyzacji stwierdzono, że [...]107. Niezależnie zatem od pozytywnego 
działania skutkującego obniżeniem rat leasingu (co z uwagi na wiek samolotów 
jest rzeczą oczywistą), a przez to obniżeniem CASK, Spółka nie zrealizowała 
planów wymiany tych samolotów na trzy egzemplarze samolotów 150- do 200-
miejscowych nowszej generacji (rodzina samolotów B737NG oraz A319/A320), 
których eksploatację planowano rozpocząć od [...]108.  

 (dowód: akta kontroli str. 4427-4540) 

Przedmiotowe nieprawidłowości mogą mieć negatywne skutki dla zdolności 
konkurowania przez LOT, w szczególności z uwagi na fakt, że konkurenci globalni, 
w tym tani przewoźnicy, są w fazie ciągłej rozbudowy i modernizacji własnej floty, 
posiadając zamówienia i otwarte opcje na nowe samoloty109.  

(dowód: akta kontroli str. 4427) 

2.2. Realizacja inicjatyw z obszaru „Zarządzanie wpływami” 

W ramach obszaru „Zarządzanie wpływami” realizowano [...]110 inicjatyw 
priorytetowych, które miały na celu uzyskanie większych przychodów. Spółka 
prowadziła działania w obszarach: 

(2.1.) [...]111. 
Ze względu na silną konkurencję na rejsach dalekodystansowych w szczycie 
sezonu (lipiec/sierpień), mimo zaostrzonych warunków nie udało się osiągnąć [...]112. 

(2.2.) [...]113. 

(2.3.) Wzrostu cen i ustalenie bardziej agresywnych warunków cenowych  
na długodystansowych połączeniach LOT – Spółka dokonała zmian w odniesieniu 
do lotów do [...]114. 

(2.4.) Zwiększenia przychodów poprzez zapełnienie pustych miejsc w klasie biznes 
[...]115. 

(2.5.) Zakazu przyznawania prawa do odstępowania od warunków taryf przez 
pracowników Pionu Sprzedaży. Planowano uzyskanie dodatkowych wpływów 
poprzez [...]116. 

(2.6.) [...]117. 
(dowód: akta kontroli str. 4428-4540) 

Spółka, pomimo wykazania w Planie Restrukturyzacji przewidywanego wpływu 
poszczególnych inicjatyw w ramach tego obszaru na EBIT, w trakcie realizacji 
zrezygnowała z pomiaru wpływu każdej inicjatywy – monitorując realizację całego 
obszaru „Zarządzanie wpływami”. 

                                                      
106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Plan Restrukturyzacji s.101. 
110 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem. 
114 Ibidem. 
115 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
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[...]118 planowano, że realizacja inicjatyw „Zarządzanie wpływami” przyniesie 
dodatkowy wzrost przychodów o [...]119. Na koniec roku uzyskane przychody były 
[...]120 od planowanych (łącznie wartość uzyskanych przychodów była o [...]121  
od zakładanego poziomu wpływów122).  

(dowód: akta kontroli str. 4022-4107) 

− Przyczyną uzyskania [...]123 
− W odniesieniu do przychodów z poszczególnych rodzajów połączeń [...]124. 
Natomiast odwrotna sytuacja wystąpiła na połączeniach: krajowych, gdzie uzyskano 
przychody w kwocie [...]125. 
− Podobnie zbyt optymistyczne planowanie miało miejsce w odniesieniu do [...]126 

W odniesieniu do połączeń krajowych i czarterowych odnotowano lepsze od 
zakładanych liczby przewiezionych pasażerów, jednakże ich waga dla wyniku LOT 
była dużo mniejsza niż połączeń LH i SH. 

(dowód: akta kontroli str. 3991-4021) 

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

Uzyskiwane w 2014 r. wyniki w obszarze sprzedaży świadczyły o nierealistycznym 
planowaniu przychodów, co było szczególnie widoczne na przykładzie osiąganych 
wskaźników Yield+YQ. Pomimo stale utrzymującej się presji na obniżanie ich 
wartości127 (powodowane głównie wzrostem konkurencji i presją ze strony 
przewoźników niskokosztowych), LOT planował ich wzrost. W ocenie NIK, przyjęte 
w Planie Restrukturyzacji optymistyczne założenia dotyczące wpływów były trudne 
do uzasadnienia z uwagi na fakt, że rynek europejski (który generuje w LOT  
ok. [...]128% przychodów ze sprzedaży) jest szczególnie konkurencyjny, a przez to 
powoduje silną presję na marże przewoźników sieciowych (np. ich średnia marża 
EBIT wyniosła w 2012 r. ok. 0,7% – najmniej spośród głównych rynków lotniczych 
na świecie). Zbyt agresywna polityka cenowa – w rozumieniu podnoszenia cen – 
może, z uwagi na silną konkurencję, spowodować skutek odwrotny  
do zamierzonego, czyli spadek przychodów – czego Spółka doświadczyła w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 4022-4107, 4427, 5335) 

2.3. Realizacja inicjatyw z obszaru „Produkt, dystrybucja, 
dodatkowe przychody” 

W ramach obszaru „Produkt, dystrybucja, dodatkowe przychody” realizowano 
następujące inicjatywy priorytetowe: 

                                                      
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Więcej szczegółów dotyczących uzyskiwanych wpływów w punkcie 2.7. Wpływ Realizacji Planu Restrukturyzacji na 

Sytuację finansową LOT. 
123 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

124 Ibidem. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
127 Plan Restrukturyzacji: punkt 4.1.2  Czynniki zewnętrzne niezależne od Spółki – tytuł: Globalna transformacja rynku 

lotniczego. 
128 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 
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(3.1.) [...]129 Spółka nie uzyskała zakładanych efektów finansowych inicjatywy 
zarówno w roku 2013, jak i 2014. [...]130. 

(3.2.) [...]131 Spółka zgodnie z założeniami dokonała redukcji zakresu serwisu 
pokładowego w rejsach: 
− krótkodystansowych: redukcja darmowego serwisu pokładowego w klasie 

ekonomicznej (brak posiłków, napojów alkoholowych i bezalkoholowych), 
darmowej prasy w klasie ekonomicznej oraz pozostawienie w darmowym 
serwisie słodkiej przekąski i wody od sierpnia 2013 r., 

− długodystansowych: redukcja darmowego serwisu pokładowego w klasie 
ekonomicznej (brak napojów alkoholowych i dodatkowych, poza posiłkami, 
napojów bezalkoholowych), darmowej prasy w klasie ekonomicznej od września 
2013 r. 

[...]132. 

(3.4.) [...]133. 

(3.5.) Duty Free i zakupy Pre-Order – Spółka od maja 2014 r. wprowadziła nowy 
katalog i ofertę Duty Free na pokłady samolotów [...]134. 

(3.6.) Konsolidacja/zamknięcie międzynarodowych biur sprzedaży oraz nowy model 
funkcjonowania Własnych Biur Sprzedaży LOT w Polsce – Spółka zlikwidowała 
część zagranicznych biur sprzedaży. [...]135. 

(3.7.) [...]136. 

Ponadto bardzo pozytywny wpływ uzyskano z inicjatywy 3.17. Optymalizacja 
prowizji wypłacanej agentom (pierwotnie nieuznaną za priorytetową). W 2014 r. jej 
wpływ finansowy na wynik Spółki wyniósł [...]137. 

(dowód: akta kontroli str. 4022-4107, 4428-4540) 

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

NIK zwraca uwagę na zagrożenie wynikające z przyjętych w Planie Restrukturyzacji 
założeń odnoszących się do dwóch obszarów związanych z realizacją przychodów, 
a mianowicie „Zarządzania przychodami” oraz „Produkt, dystrybucja, dodatkowe 
przychody”. Założono z jednej strony stosowanie agresywnej polityki cenowej, 
zmierzającej głównie do wzrostu od 2014 r. wskaźnika Yields „rok do roku”,  
a z drugiej strony częściowo ograniczono (co było uzasadnione potrzebami redukcji 
kosztów) bezpłatną ofertę pokładową138. Może to jednakże doprowadzić do sytuacji, 
w której potencjalni klienci nie będą chcieli korzystać z usług LOT – w zbliżonej lub 
wyższej do konkurencyjnych przewoźników cenie ale niższym standardem produktu 
pokładowego. Ostatecznie połączenie tych dwóch obszarów może doprowadzić do 
sytuacji, na którą zwracała uwagę Komisja Europejska w piśmie z 6 listopada 
2013 r.: „skuteczność środków związanych z przychodami jest w znacznym stopniu 
uzależniona od czynników zewnętrznych, na które Spółka nie ma większego wpływu 
(takich jak np. gotowość klientów do zaakceptowania wyższych cen, wzrost popytu, 

                                                      
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Szczegóły zmian w części dotyczącej obszaru „Produkt, dystrybucja, dodatkowe przychody”. 
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zmiana zachowania klientów). Ponadto wprowadzenie odpłatnych usług  
i dodatkowych opłat może być niezgodne ze strategią LOT zakładającą pozostanie 
tradycyjnym przewoźnikiem oraz może zniechęcić niektóre grupy klientów”. 
Niewątpliwie dążenie Zarządu do maksymalizacji Yields jest zrozumiałe i wskazane, 
jednakże realizacja inicjatyw z obszaru „Produkt, dystrybucja, dodatkowe przychody” 
w zestawieniu z działalnością konkurencji może skutecznie ograniczyć zakres 
możliwych do uzyskania wartości tego wskaźnika. 

(dowód: akta kontroli str. 4991-5021) 

2.4. Realizacja inicjatyw z obszaru „Efektywność organizacyjna 
i wewnętrzna optymalizacja” 

(4.1.) Inicjatywy paliwowe – w ramach przedmiotowego podobszaru wyodrębniono 
[...]139 Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu wyjaśnił, że jedną z przyczyn 
niższego od planu zaobserwowanego efektu może być fakt, że część działań była 
realizowana w LOT w ramach nieformalnych inicjatyw przed wprowadzeniem 
restrukturyzacji, co efektywnie zmniejszało potencjał do uzyskania oszczędności.  

(dowód: akta kontroli str. 4183-4184, 4428-4540) 

W obszarze planowano ponadto redukcję zatrudnienia w ramach trzech inicjatyw 
odnoszących się do zwolnień: personelu naziemnego (inicjatywa 4.2.), personelu 
kokpitowego – piloci (4.3.) personelu pokładowego – stewardesy (4.4.). [...]140 
Strona społeczna, w celu powrotu do starych zasad wynagradzania, wszczęła spór 
zbiorowy (do dnia zakończenia kontroli nie wypracowano wspólnego stanowiska). 

(akta kontroli str. 3224-3232, 4428-4540) 

(4.5.)  Obniżenie kosztów marketingowych – LOT, zgodnie z planem, w latach 2013  
i 2014 nie przeprowadzał wizerunkowych kampanii. [...]141. 

(akta kontroli str. 4022-4107, 4428-4540) 

(4.6.)  Optymalizacja wykorzystania majątku trwałego Spółki oraz leasingowanych 
nieruchomości – [...]142. 

(akta kontroli str. 4022-4107, 4428-4540) 

(4.7.) Zmiana zakresu zamawianych usług oraz ich rozliczania z tytułu zawartej 
umowy [...]143. 

(akta kontroli str. 4022-4107, 4428-4540) 

[...]144. 

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

W odniesieniu do inicjatyw paliwowych NIK zwraca uwagę, że przekazane przez 
Dyrektora Biura Operacyjno-Lotniczego zestawienia pozwalają stwierdzić,  
że wskazanie realnego wpływu inicjatyw paliwowych na ewentualne zmniejszenie 
poziomu zużycia paliwa jest działaniem obarczonym bardzo dużym 
prawdopodobieństwem popełnienia błędu wnioskowania. W zależności od rodzaju 
wybranych do analizy danych można stwierdzić zarówno wzrost, jak i spadek ilości 
spalanego paliwa rok do roku. 

(dowód: akta kontroli str. 4701-4703) 
                                                      
139 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
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2.5. Realizacja inicjatyw z obszaru „Optymalizacja zewnętrznych 
relacji handlowych” 

W ramach obszaru „Optymalizacja zewnętrznych relacji handlowych” realizowano 
następujące inicjatywy priorytetowe: 

5.1. Renegocjacja wysokości opłat lotniskowych oraz poprawa warunków zniżek 
udzielanych przez lotnisko w Warszawie. Pomimo negocjacji z PPL nie udało się 
doprowadzić do obniżki opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina – LOT korzystał  
ze zniżek określonych w Taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina 
w Warszawie, ustalonych przez zarządcę lotniska 15 grudnia 2012 r. na zasadach 
ogólnie dostępnych dla wszystkich przewoźników. Taryfa ta określała m.in. wzrost 
wysokości zniżek przyznawanych przewoźnikom w odniesieniu do ruchu 
tranzytowego: w odniesieniu do pasażerów odlatujących w ruchu międzynarodowym 
z 25% w 2013 r. do 50% w 2014 r., zaś w odniesieniu do pasażerów odlatujących 
w ruchu krajowym z 10% w 2013 r., 35% od stycznia do września 2014 r. i 50% od 
października 2014 r. Spółka jako efekty realizacji inicjatywy wykazała [...]145.  

(akta kontroli str. 3044-3048, 4428-4540). 

W odniesieniu do inicjatywy 5.1. LOT nie wykorzystał w pełni możliwości obniżenia 
kosztów wynikających z Cennika opłat lotniskowych na lotnisku Chopina  
w Warszawie (cennik z dnia 15 grudnia 2012 r.). Zgodnie z przedmiotowym 
dokumentem, zniżki dla nowych tras, dla ruchu tranzytowego, dla tras o małym 
ruchu, dla nowej trasy „all cargo” są wstrzymywane dla przewoźników, którzy  
w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek 
więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnili płatność na rzecz PPL  
o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach.  
W 2013 r. [...]146, LOT nie uzyskał ogółem zniżek o wartości [...]147, a w 2014 r.  
o wartości [...]148. 

(akta kontroli str. 2852-2861, 2910-3043, 3334-3335) 

5.2. Negocjacja zróżnicowania opłat na rzecz PAŻP – Spółce, pomimo 
prowadzenia działań w tym zakresie, nie udało się doprowadzić do utworzenia  
w Polsce dwóch stref pobierania opłat terminalowych (co pozwoliłoby na obniżenie 
ich wysokości na lotnisku w Warszawie). Zarówno w 2013 r., jak i 2014 r.  
nie uzyskano żadnych efektów finansowych z realizacji inicjatywy (w 2014 r. 
planowane było uzyskanie [...]149). 

(akta kontroli str.3129-3200, 4428-4540). 

5.3. Renegocjacja umowy z firmą LS Airport Services S.A. (dalej LS) [...]150. 
(akta kontroli str. 2862-2909; 4428-4540) 

5.4. [...]151. 
(dowód: akta kontroli str. 4428-4540) 

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

                                                      
145 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

151 Ibidem. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. PLL LOT w 2013 r. z tytułu [...]152 nie uzyskał ogółem [...]153 zł zniżek, a w 2014 r. 
[...]154 zł.155  

(dowód: akta kontroli str. 2852-2861, 2910-3043, 3334-3335) 

2. Spółka nie uzyskała zakładanych efektów finansowych inicjatyw związanych 
z potencjalnym zmniejszeniem opłat na rzecz podmiotów zewnętrznych. 
Wskazuje to na fakt, że nie rozpoznano właściwie „gotowości” tych jednostek  
do spełnienia oczekiwań zawartych w inicjatywach 5.1., 5.2. oraz 5.4. 

(dowód: akta kontroli str. 2852-2861, 2910-3043, 3129-3200, 3334-3335,  
4428-4540) 

Przedstawiane przez Spółkę efekty finansowe inicjatywy 5.1. trudno uznać (z punktu 
widzenia źródeł obniżki kosztów) za faktyczne efekty realizacji inicjatywy z uwagi,  
że de facto nie wynikały z „renegocjacji wysokości opłat lotniskowych oraz poprawy 
warunków zniżek udzielanych przez lotnisko w Warszawie”. W praktyce Spółka 
uiszczała opłaty lotniskowe na rzecz PPL według cennika opłat wprowadzonego 
15 grudnia 2012 r., a obowiązującego od 1 stycznia 2013 r., tj. przed opracowaniem 
Planu Restrukturyzacji. Jako wynik realizacji inicjatywy przedstawiane są zatem 
głównie zmniejszone koszty z tytułu łącznego efektu wynikającego z: mniejszej 
liczby wykonywanych operacji, wynikających ze zmniejszenia oferowania i wyższych 
(dostępnych dla wszystkich przewoźników) zniżek z tytułu pasażerów. Należy 
zwrócić uwagę, że procedura ustalania wysokości przedmiotowych opłat nie daje 
pojedynczemu przewoźnikowi znaczącego wpływu na realizację przedmiotowego 
procesu, a co za tym idzie, zakładanie efektów finansowych, w ocenie NIK, było od 
początku obarczone dużym ryzykiem. 

2.6. Realizacja inicjatyw z obszaru „Dodatkowe inicjatywy 
wspierające” 

W ramach obszaru „Dodatkowe inicjatywy wspierające” zaplanowano realizację 
szeregu inicjatyw, które miały na celu głównie poprawę zarządzania wybranych 
obszarów Spółki. Nie został określony ich wpływ na wynik finansowy LOT. 
W ramach obszaru „Dodatkowe inicjatywy wspierające” realizowano m.in.: 

6.2. [...]156. 

6.3. Wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem. Działalność Spółki jest w istotnym 
stopniu narażona na ryzyka rynkowych zmian cen paliw, kursów walut, praw do 
emisji CO2, stóp procentowych. W związku z powyższym, w celu obniżenia 
negatywnych efektów ww. zjawisk, planowano [...]157 

(dowód: akta kontroli str. 5065-5203) 
[...]158. 

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

Zmiany w polityce zarządzania ryzykiem finansowym w PLL LOT nastąpiły [...]159.  
(dowód: akta kontroli str. 5065, 5200, 5203) 

                                                      
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 Dane kalkulacyjne (szacunkowe) z dnia 15 grudnia 2014 r. 
156 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.. 

157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 Ibidem. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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[...]160. 

2.7. Wpływ realizacji Planu Restrukturyzacji na sytuację 
finansową LOT oraz na uzyskiwane wskaźniki finansowo-
operacyjne 

Rok 2012 (okres w którym jeszcze nie realizowano Planu Restrukturyzacji) 

Spółka zrealizowała przychody z działalności podstawowej na poziomie 
3 303,3 mln zł (wobec planowanych [...]161 mln zł) i poniosła koszty działalności 
podstawowej w kwocie 3.449,8 (wobec planowanych [...] 162mln zł). W związku  
z powyższym, osiągnęła stratę na działalności podstawowej 146,5 mln zł (wobec 
planowanego zysku [...]163 mln zł). W odniesieniu do przychodów Zarząd zaplanował 
przychody z pasażerów rozkładowych w kwocie [...] 164mln zł, a faktycznie uzyskano 
[...]165 mln zł. 
Spółka za 2012 r. poniosła stratę netto w wysokości 399,9 mln zł. Strata ta  
w głównej mierze wynikała z dokonanych odpisów aktualizacyjnych wartości 
aktywów niefinansowych (samolotów) w kwocie 388,2 mln zł. 
Strata netto z rok obrotowy 2012 w wysokości 399,9 mln zł, zgodnie z uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, została pokryta z kapitału zapasowego 
Spółki w wysokości 11 mln zł oraz w drodze obniżenia kapitału zakładowego, 
poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w wysokości 388,9 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 3616-3808, 3980-3990, 5265, 5406-5627) 

Problemem Spółki pozostawał poziom niespłaconych zobowiązań 
przeterminowanych, który na 22 listopada 2012 r. wynosił ponad 270 mln zł,  
a ostatecznie z otrzymanych w ramach pomocy publicznej środków spłacono 
zobowiązania wymagalne w kwocie ponad 300 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2846, 4988) 

Rok 2013 (pierwszy rok realizacji Planu Restrukturyzacji) 

Spółka zrealizowała przychody z działalności podstawowej w kwocie 3 147,0 mln zł 
(wobec planowanych [...]166 mln zł) i poniosła koszty działalności podstawowej 
w kwocie 3 150,8 mln zł (wobec planowanych [...]167 mln zł). W związku  
z powyższym osiągnęła stratę na działalności podstawowej w kwocie 3,8 mln zł 
(wobec planowanej straty [...]168 mln zł).  

Przychody z pasażerów rozkładowych wyniosły [...]169mln zł, wobec planowanych 
[...]170 mln zł (tj. o [...]171% [...]172), natomiast wpływy pasażerskie brutto zwiększyły 
się dzięki zwiększonym przychodom z tytułu przewozów pasażerów czarterowych. 
(planowano [...]173mln zł a uzyskano [...]174 mln zł). 

                                                      
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
166 Ibidem. 
167 Ibidem. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
170 Ibidem. 
171 Ibidem. 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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faktycznego 
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Zmniejszenie w obszarze nakładów dotyczyło głównie kosztów: 
− operacyjnych bezpośrednich – planowano [...]175 mln zł, a faktycznie wyniosły 

[...]176 mln zł, 
− sprzedaży i marketingu – wg planu ekonomiczno-finansowego planowano 

[...]177 mln zł, a faktycznie wyniosły [...]178 mln zł, 
− ogólnych – wg planu ekonomiczno-finansowego planowano [...]179 mln zł,  

a faktycznie koszty wyniosły [...]180 mln zł). 
(dowód: akta kontroli str. 3899-3903, 3980-3990) 

W 2013 r. LOT dokonał sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością 
podstawową181 o wartości ponad [...]182 mln zł. 

W celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych dokonano 
obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 443 196,96 tys. zł. W związku z tym kapitał 
zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 4 476,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 4427, 5263, 5265) 

Rok 2014: 

Na podstawie wyników finansowych uwzględniających księgowania grudniowe183 
Spółka uzyskała za 2014 r. przychody w kwocie 3 243,7 mln. zł, tj. [...]184 kwot 
planowanych (3,1% więcej niż w 2013 r. i 2% mniej niż w 2012 r.). Koszty 
działalności podstawowej ukształtowały się na poziomie 3 146,0 mln zł, co było 
kwotą o [...]185 od budżetowanej [...]186 niższą o 0,2% niż w 2013 r. i 9% niż  
w 2012 r. Spółka pierwszy raz od 2007 r. osiągnęła zysk na działalności operacyjnej. 

Tabela 1 Główne pozycje rachunku zysków i strat 2011-2014. 

Rachunek zysków i strat       (w mln zł) 2011A* 2012A 2013A 
2014B 2014F** 

plan prognoza 

A. 
Wynik na działalności podstawowej 
(EBIT) 

(158,2) (146,5) (3,8) 

[...]187 

97,6 

I. Przychody z działalności podstawowej 3 156,8 3 303,3 3 147,0 3 243,7 

II. Koszty działalności podstawowej (3 315,0) (3 449,8) (3 150,8) (3 146,0) 

B. 
Zysk (strata) na pozostałej działalności 
operacyjnej 

33,4 (273,8) 58,4 55,8 

I. Pozostałe przychody operacyjne 117,0 165,7 125,1 122,9 

II. Pozostałe koszty operacyjne (83,5) (439,6) (66,7) (67,1) 

C. Wynik operacyjny (EBIT fin) (124,7) (420,3) 54,6 153,5 

D. Zysk (strata) na działalności finansowej (29,7) 87,4 (23,4) (409,7) 

I. Przychody finansowe 229,2 221,6 111,1 9,6 

II. Koszty  finansowe (258,8) (134,2) (134,5) (419,3) 

E. Zysk (strata) na działalności handlowej (154,4) (332,9) 31,2 (256,3) 

                                                      
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
177 Ibidem. 
178 Ibidem. 
179 Ibidem. 
180 Ibidem. 
181 Akcje spółki Eurolot S.A. i udziały w spółce Casinos Poland Sp. o.o. 
182 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

183 Dane niezaudytowane. 
184 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
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Rachunek zysków i strat       (w mln zł) 2011A* 2012A 2013A 
2014B 2014F** 

plan prognoza 

F. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 

G. Zysk brutto (strata) (154,4) (332,9) 31,2 (256,3) 

H. Podatki 8,7 (66,9) (5,4) (9,8) 

I. Zysk netto (strata) (145,7) (399,9) 25,8 (266,1) 

A-dane zaudytowane, B- dane budżetowane, F- dane przewidywane 
Źródło: Dane Biura Planowania i kontrolingu 

Koszty działalności podstawowej poniesione w 2014 r. były nieznacznie niższe niż  
w 2013 r. i znacząco niższe niż w 2012 r. (o ponad 300 mln zł) i 2011 r. (o niemal 
170 mln zł). Poza (trudnym do oszacowania) wpływem generowanym przez 
inicjatywy paliwowe, na dodatni wynik finansowy LOT w 2014 r. duży wpływ miał 
spadek cen paliwa (głównie w III kwartale 2014 r.). Spółka do założeń budżetowych 
przyjęła koszt w wysokości [...] 188mln zł, a ostatecznie koszt ten wyniósł 
[...]189 mln zł (w latach wcześniejszych: [...]190 mln zł w 2011 r., [...]191 mln zł  
w 2012 r. i [...]192 mln zł w 2013 r.). Pomimo ponoszenia kosztów paliwa na poziomie 
niższym niż budżetowany, ostatecznie nie przełożyło się to na proporcjonalny wzrost 
EBIT.  

Spółka na koniec 2014 r. zanotowała stratę netto w wysokości 266,1 mln zł, 
spowodowaną głównie koniecznością przeszacowania zobowiązań walutowych 
związanych z leasingiem samolotów. 

W 2014 r.193 LOT zrealizował przychody z działalności przewozowej na poziomie 
[...]194 mln zł, tj. [...]195 wartości budżetowanych. Uzyskany wynik był na poziomie 
przychodów z 2012 r. ([...]196 mln zł) i o [...]197 od przychodów z 2013 r. 
([...]198 mln zł). 

Tabela 2 Zestawienie przychodów z działalności przewozowej. 
I. Przychody działalności przewozowej 
(netto) [A+B+C+D]  
w mln zł 

[...]199 

A. Wpływy pasażerskie brutto 

Wpływy z przewozu pasażerów płatnych 
(rozkład) 

Wpływy z opłaty paliwowej (YQ) 

Wpływy z przewozów pasażerów 
czarterowych 

B. Dodatkowe przychody 

C. Wynik na przewozie cargo 

D. wynik na Duty free  

A-dane zaudytowane, B- dane budżetowane, F- dane przewidywane 
Źródło: Dane (niezaudytowane) Biura Planowania i Kontrollingu 

                                                      
188 Ibidem. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem. 
193 Na podstawie niezaudytowanych danych działalności za okres obrotowy 2014. 
194 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Ibidem. 
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Wyniki obszaru przychodów za 2014 r. wskazują, że pomimo uzyskania wzrostu rok 
do roku z [...]200 mln zł do [...]201 mln zł, Zarząd zbyt optymistycznie prognozował 
wysokość możliwych do uzyskania przychodów ze sprzedaży biletów lotniczych 
(wynika to głównie z wcześniej opisywanych nierealistycznych założeń 
w odniesieniu do wskaźnika Yields). Przychody z połączeń rozkładowych na 2014 r. 
zaplanowano w wysokości [...] 202mln zł, faktycznie zrealizowano [...]203 mln zł,  
tj. o [...]204. Na [...]205 przychody z przedmiotowego obszaru nie miała wpływu 
wartość przychodów z tytułu opłaty YQ, gdyż w 2012 r. łączna jej wartość wyniosła 
[...]206 mln zł, w 2013 r. [...]207 mln zł, zaś w 2014 r. [...]208 mln zł. Sytuacja po stronie 
przychodów została uratowana dzięki zawartym kontraktom czarterowym  
(w tej pozycji budżetowano przychody w wysokości [...]209 mln zł, zaś uzyskano 
[...]210 mln zł). Należy zaznaczyć, że były to przychody, których celem było jedynie 
pokrycie części kosztów stałych – uzyskanie zysku nie było warunkiem sine qua non 
zawarcia kontraktów czarterowych. Zanotowany w 2014 r. [...]211.  

Pomimo uzyskania przychodów w niższej od przewidywanej wysokości w 2014 r., 
Spółka odnotowała wynik na poziomie EBIT w wysokości 97,6 mln zł. 
Ukształtowanie się ceny paliwa na poziomie zbliżonym do cen wykonania ujętych  
w kontraktach hedgingowych (od [...]212 do [...]213 USD/MT214) bardzo niekorzystnie 
wpłynęłoby na EBIT – najprawdopodobniej, przy niezmienionych pozostałych 
warunkach, powodując stratę na działalności podstawowej (Spółka mogłaby 
rekompensować wyższe ceny paliwa wzrostem pobieranej opłaty paliwowej, 
jednakże mogłoby to skutkować obniżeniem konkurencyjności oferty względem 
innych przewoźników). Z zysku operacyjnego EBIT Spółka musiała pokryć związane 
z działalnością podstawową stałe pozycje kosztowe, jak odsetki od leasingu 
samolotów (60,3 mln zł) czy odsetki od pożyczek bankowych (26,4 mln zł).  
Uzyskany w 2014 r. wynik trudno jest porównywać z danymi ujętymi w Planie 
Restrukturyzacji z uwagi na fakt, że na jego wysokość duży wpływ miały zdarzenia 
jak np.: [...]215 niż przewidywane przychody z pasażerów rozkładowych, brak 
kosztów związanych ze sprzedażą samolotów Embraer i B737, niższe  
od przewidywanych koszty paliwa. 

Spółka zrealizowała dodatkowe przychody w kwotach [...]216 o [...]217%  
od budżetowanych (budżet  [...]218 mln zł, uzyskano [...]219 mln zł). Wynikało to 
głównie z [...]220 od planowanych przychodów z niezrealizowanych biletów (budżet 

                                                      
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 Ibidem. 
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
208 Ibidem. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
212 Ibidem. 
213 Ibidem. 
214 Tona (ang. metric ton). 
215 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
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[...]221 mln zł, wykonanie [...]222 mln zł) oraz z programu frequent flyer223 (budżet 
[...]224 mln zł, wykonanie [...]225 mln zł). W porównaniu do lat wcześniejszych, 
zrealizowane dodatkowe przychody były o [...]226 mln zł [...]227 niż w 2013 r i jedynie 
o ok [...]228 mln zł niż w roku 2012. Po [...]229 w 2013 r. LOT zrealizował [...]230 
planów wynik na przewozie cargo (planowano [...]231 mln zł, a faktycznie uzyskano 
[...]232 mln zł). 

Na podstawie danych finansowych233 za 2014 r. w odniesieniu do głównych pozycji 
stwierdzono:  

− [...]234 niż zakładano poziom zobowiązań długoterminowych według stanu  
na koniec listopada (plan [...]235 mln zł, prognoza na koniec 2014 r. 
2 092,0 mln zł). Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu wyjaśnił, że jest to 
konsekwencją wzrostu kursu USD/zł z poziomu 3,02 na dzień 31 grudnia 2013 r. 
do 3,36 na dzień 30 listopada 2014 r. Na bazie obowiązujących zasad 
rachunkowości, zmiana kursu walutowego wiązała się z koniecznością 
przeszacowania wartości zobowiązań walutowych - w tym przypadku leasingów 
finansowych samolotów. Konsekwencją salda zobowiązań z tytułu 
przewalutowania było ponadto pojawianie się na rachunku wyników Spółki 
kosztów niezrealizowanych różnic kursowych. Na koniec grudnia 2014 r. 
wyniosły one 312,5 mln zł, co bezpośrednio obciążyło wynik netto, jak również 
saldo kapitału własnego. Jednocześnie Dyrektor Biura Planowania i Kontrolingu 
zaznaczył, że koszty różnic kursowych miały w przypadku PLL LOT charakter 
czysto księgowy - Spółka posiadała zdywersyfikowany oraz zrównoważony 
portfel strumieni przychodów i kosztów (podobny odsetek przychodów i kosztów 
osiąganych w USD, EUR i PLN), w wyniku czego zmiana kursu walutowego 
posiadała niewielki wpływ na płynność finansową. 

− [...]236 niż zakładano poziom zobowiązań krótkoterminowych od pozostałych 
jednostek (plan [...]237 mln zł, prognoza na koniec 2014 r. [...]238 mln zł). Głównym 
powodem wzrostu zobowiązań krótkoterminowych był fakt, że w kwocie tej ujęta 
była [...]239. Na saldo zobowiązań wpływała również [...]240. 

(dowód: akta kontroli str. 3976 -3990) 

                                                      
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 Program lojalnościowy. 
224 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem. 
233 Dane przed badaniem biegłego rewidenta. 
234 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

235 Ibidem. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
240 Ibidem. 
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Wyniki Spółki wpłynęły na poprawę względem lat poprzednich wskaźników 
rentowności na poziomie EBIT i pogorszenie w porównaniu do 2013 r. wskaźników 
wyliczanych przy uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej. 

W obszarze wskaźników zadłużenia Spółka odnotowała [...]241 wskaźniki finansowe 
w porównaniu do wartości planowanych (np. wskaźnik zobowiązań 
przeterminowanych – plan [...]242%, faktycznie uzyskano 2,3%, ogólny wskaźnik 
zadłużenia – plan [...]243%, faktycznie uzyskano 0,92%, wskaźnik cyklu zobowiązań  
w dniach – plan [...]244 dni, faktycznie wyniósł 74 dni i był większy niż wartości 
osiągane w latach 2012 i 2013). Pomimo nieuzyskania wartości planowanych 
([...]245), Spółka poprawiła wskaźnik pokrycia odsetek, który dzięki większemu niż 
spodziewany zyskowi na działalności podstawowej osiągnął wartość 1,56. 

Z uwagi na wzrost zobowiązań, nie uzyskano zakładanej poprawy wskaźników 
płynności finansowej: Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wyniósł 0,87 
(planowano [...]246 a w 2013 r. wyniósł 0,61), wskaźnik szybkiej płynności finansowej 
wyniósł 0,66 (planowano [...]247, a w 2013 r. wyniósł 0,43). Natomiast z uwagi na 
uzyskanie drugiej transzy pomocy publicznej zrealizowano na zakładanym poziomie 
wskaźnik płynności gotówkowej o wartości 0,20 (planowano [...]248, a w 2013 r. 
wyniósł 0,10) 

Realizację wskaźników odnoszących się do działalności rozkładowej PLL LOT 
określonych w Planie Restrukturyzacji przedstawiono w zamieszczonej niżej tabeli: 

Tabela 3. Ogólne wskaźniki pozwalające śledzić postęp wdrożenia Planu Restrukturyzacji 
Pozycja (działalność rozkładowa) 

[...]249 

Yield + YQ (zł) 

RASK250 (gr) 

CASK251 (gr) 

Przychody dodatkowe na pasażera (zł) 

Load factor252 (%) 

Utylizacja floty (BH) 

Dług netto / EBITDA (mln zł) 

Źródło: Na podstawie danych Biura Planowania i Kontrolingu 

Realizacja większości wskaźników była w latach 2013-2014 [...]253 niż przewidywana 
w Planie Restrukturyzacji. Szczególnie [...]254 od przewidywanych wartości  
w odniesieniu do wartości Yield + YQ (zł) w 2014 r. Zbyt [...]255 założenia  
w odniesieniu do RASK zostały zrefundowane uzyskaniem [...]256 CASK. Ponadto, 

                                                      
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
244 Ibidem. 
245 Ibidem. 
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
249 Ibidem. 
250 Przychody na dostępne fotelo-kilometry (ang. Revenue per Available Seat Kilometer). Miara przychodu jednostkowego 

kalkulowana jako iloraz przychodów z działalności podstawowej do ASK (oferowanej do sprzedaży liczby fotelo-kilometrów). 
251 Koszty w przeliczeniu na oferowane miejsco-kilometry/fotelo-kilometry (ang. Cost per Available Seat Kilometer). Miara 

kosztu jednostkowego kalkulowana jako iloraz kosztów działalności podstawowej do ASK. 
252 Wskaźnik obłożenia samolotu. 
253 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

254 Ibidem. 
255 Ibidem. 
256 Ibidem. 
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Spółka po wykonaniu planu w 2013 r., w 2014 r. zanotowała [...]257 wskaźnik Load 
factor – na poziomie [...]258% - podczas gdy w 2014 r. linie zrzeszone w AEA 
uzyskały wskaźnik na poziomie 81%259. 

(dowód: akta kontroli str. 3979) 

Spółka miała problemy z generowaniem dodatkowych środków pieniężnych,  
na koniec 2014 r. posiadała (przy uwzględnieniu drugiej transzy pomocy) 
203,1 mln zł., co było wartością [...]260 od planowanej ([...]261 mln zł), jednakże  
w kwocie tej ujęte były środki z drugiej transzy pomocy publicznej. Taki poziom 
środków pieniężnych stanowił zagrożenie dla działalności Spółki (poziom 
bezpiecznego wskaźnika gotówki wynosi ok. 10% obrotów za dany rok,  
tj. w przypadku LOT ponad 300 mln zł, a według [...]262 - dla Spółki bezpieczny 
poziom gotówki wynosił nawet więcej – ok. 600 mln zł.).  

 (dowód: akta kontroli str. 3308-3309, 3986) 

Na koniec 2014 r. (wg danych niezaudytowanych) w zakresie kapitałów wystąpiła 
sytuacja, o której mowa w art. 397. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych263 stanowiącym, że gdy bilans sporządzony przez zarząd 
wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 
jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać 
walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.  

(dowód: akta kontroli str. 3988) 

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

NIK zwraca uwagę, że pomimo stałej poprawy wyników finansowych,  
w szczególności z działalności podstawowej, dalsze funkcjonowanie Spółki jest 
wciąż niepewne i będzie uzależnione od rozwiązania przez Zarząd i problemów 
związanych głównie z: 
− niewystarczającym w stosunku do ponoszonych kosztów strumieniem 

przychodów, 
− niewystarczającym poziomem kapitałów własnych, 
− wzrostem poziomu zobowiązań krótko i długoterminowych. 
Dodatkowo niekorzystna sytuacja finansowa będzie miała negatywny wpływ  
na warunki zawieranych przez LOT umów, np. konieczność ustalania zabezpieczeń  
i depozytów (tak jak to miało miejsce w przypadku umów hedgingowych czy 
operatorów kart płatniczych), które będą powodowały blokowanie środków 
pieniężnych niezbędnych Spółce do finansowania działań rozwojowych w zakresie 
działalności podstawowej. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność PLL LOT w badanym obszarze. 

                                                      
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
259 AEA: European airlines ochieved record load factor of 81% in 2014,  www.aea.be. 
260 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.) 

261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
263 Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. 
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3. Ocena prawidłowości wykorzystania drugiej transzy 
pomocy publicznej264 

Umowa o udzieleniu II transzy pomocy publicznej na restrukturyzację w formie 
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym pomiędzy Skarbem Państwa  
a LOT została podpisana w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka planowała przeznaczyć 
środki z drugiej transzy pomocy na:  
− koszty restrukturyzacji zatrudnienia - 6,2  mln zł - większość ponoszonych 

kosztów w okresie 1 grudnia 2014 r. - 31 lipca 2015 r., 
− restrukturyzacja 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. 4562-4661) 

Planowany termin wykorzystania drugiej transzy pomocy, który wykraczał poza 
okres prowadzenia czynności kontrolnych, uniemożliwia dokonanie oceny 
działalności Spółki w badanym obszarze. 

4. Prywatyzacja 

Do chwili zakończenia kontroli pomimo prowadzenia działań nie pozyskano żadnego 
kontrahenta zainteresowanego zakupem akcji LOT, co wynikało w głównej mierze 
z dramatycznej sytuacji finansowej Spółki. 

Brak zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem akcji LOT uniemożliwia 
dokonanie obiektywnej oceny działalności Spółki w przedmiotowym obszarze. 

5. Zawieranie umów z podmiotami zewnętrznymi 
świadczącymi usługi doradcze i eksperckie 

5.1. Gromadzenie i przechowywanie dokumentów  

W okresie objętym kontrolą (lata 2012-2014) obowiązywały w Spółce zasady 
gromadzenia i przechowywania umów zawartych przez Spółkę z podmiotami 
zewnętrznymi, ustanowione przez Dyrektora Biura Zarządu Poleceniem 
nr DZ/01/2007 z dn. 20 listopada 2007 r. Poleceniem tym zobowiązano wszystkie 
jednostki organizacyjne Spółki do przekazywania umów do Centralnego Archiwum 
Umów (dalej CAU), utworzonego przez Prezesa Zarządu Spółki Poleceniem 
służbowym D/44/2007/DZ z dn. 19 listopada 2007 r.  

Pomimo bardzo dynamicznych zmian, zarówno personalnych jak i organizacyjnych, 
w Spółce nie były opracowane (i wdrożone) pisemne normy postępowania  
z dokumentami w przypadku zmian organizacyjnych i kompetencyjnych jednostek 
organizacyjnych Spółki oraz zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych. 
Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego Spółki w związku z powyższym wyjaśnił,  
że w Spółce obowiązują „(...) procedury zwyczajowe, nie sformalizowane pisemnie”.  

(dowód: akta kontroli str. 82-83, 118, 199, 282-285, 295, 315-353, 390-392, 512-520, 
588-593, 750, 814-818, 857-860, 1221-1229, 1265-1266, 1290-1294) 

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

W PLL LOT nie były przestrzegane wewnętrzne regulacje Spółki, w tym: 

                                                      
264 Prawidłowość wykorzystania I transzy pomocy publicznej była kontrolowana przez NIK w ramach kontroli wykonania 

budżetu państwa w części 36 – Skarb Państwa w 2012 r. 
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− Polecenie Służbowe Prezesa Zarządu nr D/44/2007/DZ z dn. 19 listopada 2007 r., 
zobowiązujące wszystkie właściwe jednostki organizacyjne Spółki do 
przekazywania do Działu Organizacji oryginałów zarejestrowanych umów, 
zawartych przez Spółkę; 

− Polecenie Dyrektora Biura Zarządu nr DZ/01/2007 z dn. 20 listopada 2007 r. 
ustanawiające zasady gromadzenia i przechowywania umów zawartych przez 
Spółkę z podmiotami zewnętrznymi. 

Stwierdzone w toku kontroli braki w zbiorze umów zawartych przez Spółkę wskazują 
na poważne zaniedbania w zakresie obiegu i zabezpieczania dokumentów 
związanych z realizacją zainicjowanych przez Spółkę przedsięwzięć gospodarczych. 
Przeprowadzone 17 października 2014 r. oględziny CAU wykazały brak w zasobach 
archiwum 17 z 21 umów, wytypowanych przez kontrolerów NIK do kontroli. Umowy,  
o których przekazanie wnioskowali kontrolerzy NIK, były przez Spółkę przedkładane  
z opóźnieniem wynoszącym od 9 do 46 dni w stosunku do wyznaczonego terminu,  
a w jednym przypadku – umowa o nr 1000006605 zarejestrowana w SAP 1 czerwca 
2013 r. nie została w ogóle okazana kontrolerom NIK. Członek Zarządu  
ds. Korporacyjnych wyjaśnił, że umowy tej w ogóle nie zawarto – została ona błędnie 
wprowadzona do systemu, zaś faktury zaksięgowane z tym numerem (...) powinny 
zostać rozpisane na umowy 1000006649 i 1000006650, zgodnie ze specyfikacją 
faktury. 

Dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego wyjaśnił, że szybkie zmiany organizacyjne  
i kadrowe spowodowane zagrożeniem egzystencji Spółki doprowadziły do 
nienależytego stosowania się do przyjętych procedur. Po powzięciu informacji  
o trudnościach w uzyskaniu części dokumentów (określonych numerów umów), które 
powinny znajdować się w CAU oraz z uwagi na stwierdzoną niepełną efektywność  
w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentów w centralnym archiwum 
umów, jak również problemy w korzystaniu z dotychczas wytworzonych w PLL LOT 
dokumentów o charakterze strategicznym, poleceniem z dn. 5 listopada 2014 r. 
zarządzono inwentaryzację zgromadzonych w nim dokumentów. Ponadto, w celu 
uporządkowania ww. spraw, w dniu 24 listopada 2014 r. utworzono w tym zakresie 
odpowiednie stanowisko pracy, a pracownikowi Spółki zadania powierzono w formie 
pisemnej. Została również przeprowadzona w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych 
lustracja, w wyniku której odszukano 30 dokumentów (umów i ich kopii) i protokolarnie 
przekazano do CAU – przy czym (...) ustalenia i wnioski z trwającej jeszcze obecnie 
kontroli NIK wskazują na konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowej 
inwentaryzacji umów PLL LOT. Część umów znajdowała się w zasobach Biura 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dalej: Biuro ZZL). Dyrektor Biura Prawno-
Organizacyjnego poinformował, że na podstawie danych z systemu SAP Spółka 
zamierza sporządzić zestawienie kontrahentów, na podstawie którego zostanie 
dokonane porównanie posiadanego w archiwum zbioru umów z tym wykazem,  
a ujawnione braki powinny spowodować niezwłoczne zablokowanie dokonywania 
płatności aż do czasu potwierdzenia, że do takich płatności istnieją wystarczające 
podstawy formalne. Wyjaśniający zapowiedział rozważenie przez Spółkę możliwości 
wprowadzenia do systemu SAP funkcjonalności uniemożliwiającej płatność do 
kontrahenta w przypadku niezaznaczenia opcji przekazania umowy do CAU. Według 
informacji przedłożonej przez Prezesa Zarządu Spółki265, w wyniku działań 
porządkujących do dnia 15 stycznia 2015 r. do CAU zostało dostarczonych ok. 500 
umów. W ocenie NIK, braki w zbiorze oryginałów umów cywilnoprawnych stanowiły 
poważne zagrożenie dla ochrony interesów ekonomicznych Spółki, ze względu na 
utrudniony bądź niemożliwy dostęp do treści tych umów, w tym w szczególności do 

                                                      
265  Pismo Prezesa Zarządu Spółki nr D/W/83/2015 z dn. 23 lutego 2015 r. skierowane do kontrolera NIK. 
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treści przedmiotu zamówienia, jego wartości i sposobu rozliczenia. Sprzyjało to, 
występowaniu opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia nieprawidłowości  
w rozliczaniu usług świadczonych na rzecz Spółki. 

 (dowód: akta kontroli str. 137-140, 187, 196-198, 227, 282-285, 288-289, 302-306, 
309, 311, 318, 351-353, 388-395, 417-418, 483-495, 501, 507, 512-520, 581-583, 

801-805, 807, 862-863, 1069-1082, 1102) 

W ocenie NIK, działania podjęte przez Kierownictwo Spółki w toku kontroli (i po jej 
zakończeniu266) porządkujące zasoby dokumentacyjne Spółki oraz zmieniające 
zasady przepływu i gromadzenia dokumentów związanych z umowami, powinny 
wpłynąć na poprawę dokumentowania procesów związanych ze zlecaniem i realizacją 
usług świadczonych na rzecz PLL LOT. 

5.2. Zawieranie i rejestracja umów w systemie SAP 

W przedmiotowym obszarze obowiązywały w Spółce:  
− system rejestrowania umów wdrożony Zarządzeniem Prezesa Zarządu 

D/15/2006/DZ z dn. 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia nowej 
funkcjonalności w systemie mySAP.com, związanej z ewidencją i rozliczaniem 
umów obowiązujących w PLL LOT S.A. (dalej Zarządzenie ws. rejestracji umów). 
Zarządzenie wprowadziło obowiązek ewidencji i rozliczania umów i zobowiązało 
wszystkie właściwe jednostki organizacyjne Spółki prowadzące umowy do 
rzetelnego wprowadzania do tego systemu niezbędnych informacji 
o obowiązujących umowach oraz do bieżącej aktualizacji danych z nimi 
związanych. Szczegółowo tryb postępowania przy rejestracji umów określała 
instrukcja stanowiskowa pt. Instrukcja obsługi rejestru umów. 

− Procedura Realizacji Zakupów w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. (dalej: 
Procedura zakupowa) – wprowadzona Zarządzeniem Prezesa Zarządu 
D/09/2011/FZ z dn. 7 października 2011 r. Odpowiedzialność za dokonywanie  
i realizację procesów zakupowych, w tym wybór dostawców usług, dotyczących 
doradztwa świadczonego przez podmioty zewnętrzne, ciążyła na Dyrektorze Biura 
ZZiD. Każda zawarta umowa powinna zostać zarejestrowana w systemie SAP 
przez jednostkę organizacyjną Spółki, inicjującą jej zawarcie (§ 10 pkt 7 
załącznika I Procedury zakupowej). Dokumentacja procesów zakupowych, 
stosownie do § 18, powinna być archiwizowana w Biurze ZZiD. Procedura ta 
została zmieniona z dniem 26 września 2014 r.267  

(dowód: akta kontroli str. 11, 84-117, 187, 199, 282-284, 497-501, 512-513, 
516-520, 808-813, 1524-1526, 1651-1685) 

Ponadto stosowano Procedurę dotyczącą zawierania kontraktów menadżerskich 
i umów o świadczenie usług doradczych oraz wsparcia w zakresie koordynacji 
określonymi obszarami działalności PLL LOT S.A. (dalej: Procedura umów 
doradczych), która została jedynie uzgodniona przez Głównego Księgowego 
i dyrektorów czterech biur Spółki bez daty, lecz nie została formalnie wdrożona do 
stosowania. Na brak formalnie zatwierdzonej procedury zwracał uwagę zespół 
audytorów wewnętrznych PLL LOT. Prezes Zarządu Spółki poinformował,  
że stosownie do „rekomendacji NIK”, Procedura umów doradczych zostanie do końca 
lutego 2015 r. zweryfikowana i uaktualniona. 

 (Dowód: akta kontroli str. 11, 119-130, 132-133, 135, 200-212, 227-255, 282-285, 
319-370, 521-527, 536, 528-529, 548-549, 563-564, 572-580, 584-585, 588-593, 

814-861,1554-1556) 

                                                      
266 Ibidem. 
267 Zarządzenie Prezesa Zarządu D/13/2014/KZ z dn. 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedury 

Realizacji Zakupów w PLL LOT S.A.”. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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Na podstawie zapisów zawartych w zestawieniach obrotów i sald na kontach 
kosztowych zespołu 4, w tym kontach nr: 40290010 (koszty audytu), 40290020 
(koszty usług doradczych), 40290040 (koszty usług prawnych) oraz 40480010 (koszty 
kontraktów na zarządzanie, jednoosobowe doradztwo prawne i inne)268 – Spółka 
w okresie objętym kontrolą (lata 2012-2014) poniosła koszty usług doradczych 
w wysokości co najmniej269 [...]270, w tym na: 
− usługi audytowe (ujmowane na koncie 40490010) [...]271 tys. zł, 
− usługi doradcze (40490020) [...]272 tys. zł, 
− usługi doradztwa prawnego (404090040) [...]273 tys. zł, 
− kontrakty na zarządzanie, jednoosobowe doradztwo (40280010) [...]274 tys. zł. 
 (dowód: akta kontroli str. 12, 17-79, 121-122, 132, 134, 188-195, 213-226, 282-285, 
292, 351-353, 371-387, 526-527, 539-541, 543, 1219-1220, 1945-1959) 

Kontrolą objęto dokumentację i zapisy zawarte w systemie SAP, dotyczące wybranych 
losowo 43 umów zawartych przez Spółkę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
świadczenia przez nie w okresie objętym kontrolą usług o charakterze doradczym 
(prawnym, ogólnym, in.)275.  

(dowód: akta kontroli str. 188-195, 1213-1220) 

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

1. W siedmiu przypadkach nie był przestrzegany obowiązek zaewidencjonowania 
w systemie SAP każdej umowy zawartej przez Spółkę, wynikający z Zarządzenia 
ws rejestracji umów. Nie były przestrzegane również w tym zakresie przez 
jednostki inicjujące zawarcie umowy postanowienia § 10 pkt 7 załącznika 
I Procedury zakupowej. Niezarejestrowanie umów w systemie SAP powodowało,  
że właściwe jednostki organizacyjne Spółki przypisywały faktury wystawiane przez 
wykonawców usług w systemie księgowo-finansowym SAP do tzw. „tytułów” –  
tj. pozycji bezumownych. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 17-79, 121-122, 134, 188-195, 213-226, 282-285, 
292, 351-353, 371-387, 497, 504-506, 533-535, 537-538, 594-596, 733-740, 
764-765, 782, 864-878, 883-886, 1110-1119, 1148-1153, 1267-1268-1270, 

1564-1607, 1642-1644) 

2. Przy zawieraniu 21 umów pominięte zostały postanowienia Procedury zakupowej. 
Dotyczyło to:  
− dwóch umów z firmą [...]276. W odniesieniu do ww. umów stwierdzono, że: 
o rozpoczęcie procedury zakupu usług określonych w tych umowach nastąpiło 

na podstawie niepodpisanego i nieopatrzonego datą wniosku, 
                                                      
268 Według „Zasad (polityki) rachunkowości PLL LOT S.A.”, wprowadzonych uchwałą nr 118/2013/FG Zarządu PLL LOT S.A.  

z dn. 16 maja 2013 r. w sprawie aktualizacji „Zasad (polityki) rachunkowości PLL LOT S.A.” obowiązujących od 
dn. 1 stycznia 2012 r., zmienionych z dniem 22 lipca 2014 r. uchwałą nr 128/2014/FG Zarządu PLL LOT S.A.  

269 W zestawieniu pominięto koszty usług doradczych rejestrowanych na innych kontach, w tym m.in.: 40290110 (pozostałe 
usługi obce), 40290990 (usługi obce – koszty lat ubiegłych), 40213010 (koszty rekrutacji) i 40440050 (koszty wynagrodzeń 
z umów zlecenia). 

270 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
273 Ibidem. 
274 Ibidem. 
275 W latach 2012-2014, według zapisów na kontach kosztowych (dot. świadczonych usług doradczych) o nr: 40490010, 

40490020, 40490040 i 40280010, realizowane były na rzecz Spółki usługi o charakterze doradczym na podstawie 
odpowiednio: 72 umów (w 2012 r.), 83 umów (w 2013 r.) i 113 umów (w okresie I-III kw. 2014 r.), obowiązujących w różnych 
okresach rozliczeniowych. 

276 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 
ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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sporządzonego przez Biuro ZZL (z kwietnia 2013 r.). Wniosek nie zawierał 
wymaganego przepisem § 5 pkt 7 załącznika I Procedury zakupowej 
uzasadnienia wskazania wykonawcy jako jedynego podmiotu, spełniającego 
wymagania i warunki zamówienia. Według tego przepisu, wskazanie 
konkretnego wykonawcy usługi może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy 
jest ona dostępna tylko od jednego dostawcy, jest unikalna lub posiada 
istotną przewagę co do jakości, a dostawca usługi jako jedyny spełnia 
wymagania sformułowane przez Spółkę; 

o stosownie do § 5 pkt 5 załącznika I Procedury zakupowej, dzielenie wartości 
przedmiotu zakupu w celu uniknięcia przekroczenia kwoty stanowiącej 
granicę, od której zależy proces wyboru dostawcy jest niedozwolone,  
a w przypadku przedmiotu zakupu o wartości przekraczającej 1 mln zł brutto 
wymagane jest przeprowadzenie pełnego procesu wyboru dostawcy usług 
(§ 5 pkt 4). Przedmiot zamówienia określony w umowach posiadał liczne 
wspólne cechy, w tym przede wszystkim cel – tj. [...]277. Wartość łączna 
usług określonych ww. umowami wynosiła [...]278 tys. zł netto. Stwierdzono, 
że nie sporządzono wymaganych tą procedurą (m.in.): listy dostawców, 
zapytań ofertowych, w tym zapytania skierowanego do firmy [...]279  
i dokumentacji związanej z oceną ofert, nie przeprowadzono negocjacji  
z oferentami oraz nie sporządzono protokołu wyboru dostawcy.  
W dokumentacji brak było również ofert potencjalnych wykonawców 
(dokumentów określonych w § 5 pkt 4 i §§ 6-9 załącznika I Procedury 
zakupowej); 

o odbiór wyników prac określonych w ww. umowach nastąpił z naruszeniem 
§ 14 załącznika I Procedury zakupowej i postanowień tych umów. 
Stwierdzono, że prace określone w załącznikach nr 4 do ww. umów jako 
produkty o nr 1, 2 i 3 nie zostały formalnie odebrane przez osobę wskazaną 
w umowach. Wartość tych prac wyceniona została umownie na kwotę 
[...]280 tys. zł netto. Odbiór pozostałych produktów (o nr 4, 5 i 6) nastąpił na 
podstawie nieopatrzonych datą protokołów odbioru, podpisanych 
jednostronnie przez przedstawiciela firmy [...]281.  

Stwierdzono ponadto, że: 
o uchwałę nr 180/2013/AS ws. zawarcia z firmą [...]282 ww. umów Zarząd 

Spółki podjął 25 lipca 2013 r., tj. po upływie 5,5 miesiąca od rozpoczęcia 
świadczenia usług przez [...]283; 

o pierwsze dwie faktury dotyczące prac realizowanych przez firmę [...]284 
w okresie 11 lutego – 31 maja 2013 r. o wartości [...]285 tys. zł netto zostały 
uregulowane przez Spółkę przed podjęciem ww. uchwały; 

o umowy nie zostały opatrzone datą zawarcia; a ich rejestracja w SAP  
(w katalogu umów DKNS) nastąpiła 24 października 2013 r. – tj. po upływie 
8,5 miesiąca od dnia rozpoczęcia realizacji zleconych nimi usług.  

Według Dyrektora Biura ZZiD, prawdopodobną przyczyną niekompletnej 
dokumentacji zakupowej jest fakt, że w trakcie procesu zakupowego LOT 
rozstawał się z jego ówczesnym kierownictwem. Dyrektor Biura ZZL jako jedną 

                                                      
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem. 
281 Ibidem. 
282 Ibidem. 
283 Ibidem. 
284 Ibidem. 
285 Ibidem. 
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z przyczyn zlecenia prac [...]286, zamiast wykonania ich własnymi siłami, 
wskazała w zeznaniu ograniczone zasoby ludzkie Spółki, spowodowane 
zwolnieniami grupowymi i wstrzymaniem naboru kadrowego oraz obciążenie 
istniejących zasobów pracowniczych obowiązkami przerastającymi 
niejednokrotnie ich możliwości fizyczne. Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił,  
że treść umów z [...]287 została uzgodniona w lutym 2013 r., kiedy Zarząd Spółki 
zdecydował o podjęciu się jej ratowania, przy wsparciu wyspecjalizowanych 
podmiotów zewnętrznych. Wyjaśnił również, że zawarcie umów z [...]288, 
dotyczących przygotowania i wdrożenia Planu Restrukturyzacji (...) nastąpiło  
w momencie skumulowania się bardzo wielu istotnych dla egzystencji Spółki 
projektów (...). Z uwagi na bardzo duże tempo zmian i zagrożenie upadłością, 
Zarząd skoncentrował się na podejmowaniu decyzji biznesowych, którym nie 
zawsze towarzyszyło pisemne dokumentowanie dokonywanych rozstrzygnięć. 
Przykładem takiego działania jest właśnie zawarcie umów z [...]289. (...) 
Skoncentrowanie się na działalności biznesowej oraz przygotowanie Planu 
Restrukturyzacji przez Spółkę spowodowały, że umowy z [...]290 zostały 
sporządzone i zawarte dopiero w okresie późniejszym”.  
(dowód: akta kontroli str. 586-587, 774-779, 808-813, 862-863, 918-923, 1059-
1071, 1152-1153, 1264-1266, 1271-1288, 1388-1403, 1820-1839, 3339-3615) 

− siedmiu umów zawartych z [...]291. Dyrektor Biura Skarbca i Zarządzania 
Aktywami wyjaśniła, że pominięcie Procedury zakupowej przy zawieraniu ww. 
umów było spowodowane wcześniej wykonanymi przez [...]292 pracami; 
doświadczeniem i znajomością branży i Spółki oraz potrzebą kontynuacji 
sposobu wyceny i metodologii prac. Łączna wartość przedmiotów zamówienia 
wynosiła [...]293 tys. zł netto. 

 (dowód: akta kontroli str. 476-482, 1095-1097, 1230-1234, 1260-1263) 

− umowy z dn. 1 czerwca 2012 r. zawartej z [...]294 na świadczenie usług 
doradczych w zakresie [...]295 (nr SAP 1000006123). Strony ustaliły 
wynagrodzenie ryczałtowe [...]296 euro miesięcznie z terminem ważności 
umowy do dn. 30 czerwca 2013 r.  
Kontrolerom NIK nie przedłożono do dnia zakończenia kontroli (6 lutego 
2015 r.) kompletnej dokumentacji związanej z zawarciem umowy, w tym 
uzasadniającej realizowanie prac i dokonywanie płatności po dniu upływu 
ważności umowy (30 czerwca 2013 r.). 
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych wyjaśniła297: Specyfika usług (spotkania  
z udziałem osób mających wpływ na rozstrzygnięcie Komisji Europejskiej  
w sprawie pomocy publicznej dla PLL LOT) nie zakłada sporządzania przez 
tego kontrahenta dokumentów, raportów i analiz. Treść świadczonych usług 
określona jest w art. 1 ust. 1-4 umowy oraz, że w większości ww. spotkań 
uczestniczył także Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. Finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 137-138, 507-511, 586-587, 808-813, 862-863,  
925-931, 1069-1082, 1388-1390, 1562-1663, 1686-1688, 1817, 1961-1968) 

                                                      
286 Ibidem. 
287 Ibidem. 
288 Ibidem. 
289 Ibidem. 
290 Ibidem. 
291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 
297 Wyjaśnienie zostało złożone w dniu 12 lutego 2015 r., tj. po zakończeniu kontroli w Spółce. 
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− umowy z dn. 9 marca 2013 r. zawartej z [...]298 na świadczenie usług doradztwa 
w zakresie wparcia Spółki w opracowaniu Planu Restrukturyzacji Spółki  
z udziałem pomocy publicznej, zgodnego z regulacjami wspólnotowymi oraz 
krajowymi (nr w SAP - 1000006390). Stwierdzono, że: 
o w dn. 18 lutego 2013 r. został sporządzony wniosek o aneksowanie umowy, 

podpisany w tym dniu przez Prezesa Zarządu Spółki, w którym nie zostało 
określone, której umowy dotyczyć ma aneksowanie. Wniosek nie został 
przyjęty formalnie do realizacji przez Biuro ZZiD. We wniosku tym 
wskazano, że dotyczy on wsparcia Spółki w procesie restrukturyzacji  
i że obecnym dostawcą usług jest [...]299. Wartość zamówienia oszacowano 
na [...]300 mln zł. W ww. wniosku powołano propozycję współpracy 
sporządzoną przez [...]301, datowaną na 21 lutego 2013 r., tj. dokument 
sporządzony trzy dni po dacie sformułowania ww. wniosku; 

o Zarząd Spółki w dn. 8 marca 2013 r. podjął uchwałę nr 55/2013/D w sprawie 
zawarcia umowy z [...]302; umowa została zawarta 9 marca 2013 r., podczas 
gdy jej projekt uzgodniony został pod względem formalno-prawnym przez 
radcę prawnego 11 marca 2013 r. (tj. 2 dni później); 

o w zasobach Spółki brak było dowodów na przeprowadzenie pełnego 
procesu zakupowego, wymaganego postanowieniem § 5 pkt 4, w związku  
z pkt 3 załącznika I Procedury zakupowej.  

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że ww. wniosek z 18 lutego 2013 r. związany 
był z umową zawartą z [...]303 9 marca 2013 r. i był konsekwencją weryfikacji 
prac zrealizowanych przez [...]304 oraz wynikającą z tego pilną potrzebą 
sporządzenia Planu Restrukturyzacji. Prezes Zarządu stwierdził, że rozważano 
aneksowanie umowy już zawartej z [...]305, jednak zdecydowano ostatecznie  
o zawarciu nowej umowy. Prezes Zarządu wskazał również, że późniejsza data 
sporządzenia załącznika do ww. wniosku z 18 lutego 2013 r., tj. sporządzenia 
propozycji współpracy (m.in.) z [...]306 wynikała z faktu, że w tym czasie zakres 
prac doradcy ulegał doprecyzowywaniu i załącznik stanowił wynik ostateczny 
oczekiwań Spółki wobec [...]307.  
Spółka w trakcie realizacji ww. umowy, pismem z 20 sierpnia 2013 r. 
poinformowała [...]308 o zamiarze dalszego korzystania z usług tego doradcy, 
określając zakres dodatkowych prac i zawarła następujące aneksy: 
o z 30 sierpnia 2013 r. – aneks zmieniający zakres prac objętych umową  

z 9 marca 2013 r. i podwyższający ich wartość o [...]309 mln zł z terminem 
wykonania do 30 listopada 2013 r.; faktyczne wynagrodzenie z tytułu 
zawarcia aneksu wyniosło [...]310 zł;  

o z 5 listopada 2013 r. – aneks zmieniający zakres rzeczowy prac (bez zmiany 
wartości zamówienia). 

                                                      
298 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

299 Ibidem. 
300 Ibidem. 
301 Ibidem. 
302 Ibidem. 
303 Ibidem. 
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 Ibidem. 
310 Ibidem. 
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Kontrolerom NIK nie przedłożono wniosku przewidzianego w § 5 pkt 9 
załącznika I Procedury zakupowej, w odniesieniu do dwóch ww. aneksów. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że podpisanie aneksu zostało poprzedzone 
sporządzeniem w dn. 29 sierpnia 2013 r. wniosku do Biura ZZiD o aneksowanie 
umowy, nie przedłożył jednak pisemnych dowodów wymaganych Procedurą 
zakupową. W wyjaśnieniach Prezes Zarządu przywołał aneks z 30 listopada 
2013 r. Kontrolerom NIK nie okazano ani aneksu z tego dnia, ani żądanych 
dowodów na wykonanie prac (produktów usług) określonych w § 1 pkt 5 i w § 6 
pkt 4 umowy z 9 marca 2013 r. - podsumowań etapów prac objętych umową  
i ww. aneksami. Za jej wykonanie [...]311 wystawiła faktury na łączną kwotę 
[...]312 zł netto. 

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych wyjaśniła, że (...) ponieważ wsparcie 
miało na celu skuteczne i szybkie sporządzenie Planu Restrukturyzacji Spółki, 
od którego zatwierdzenia zależała egzystencja PLL LOT, większość wyników 
prac doradcy [...]313 została bezpośrednio włączona do tego Planu lub służyła 
skonstruowaniu ostatecznego dokumentu. Jako przykład dowodu realizacji prac 
objętych ww. umową podano w wyjaśnieniu sam Plan Restrukturyzacji PLL 
LOT – wskazując na to, że (...) umowa nie przewidywała szczegółowego 
dokumentowania wszystkich udzielonych Spółce porad i opinii. Całość wsparcia 
wynikającego z tej umowy skierowana była na realizację podstawowego celu 
PLL LOT na początku 2013 r., to jest sporządzenia takiego Planu 
Restrukturyzacji, który mógłby zostać zaakceptowany przez Ministra Skarbu 
Państwa, a następnie Komisję Europejską. W zakresie analiz ekonomiczno-
finansowych, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, produkty prac zostały 
włączone do Planu Restrukturyzacji, co również bezpośrednio wynika  
z umowy”.  

(dowód: akta kontroli str. 939-945, 1100-1101, 1303-1311, 1428-1499,  
1562-1563, 1820-1832, 1961-1964) 

− umowy z 7 listopada 2012 r. zawartej z [...]314 (nr SAP 1000006261). 
Stwierdzono, że w umowie, ustalając wynagrodzenie jako stawkę godzinową 
[...]315 euro/godz. nie określono limitów godzinowych czasu rzeczywiście 
przepracowanego; nie określono warunków realizacji przedmiotu zamówienia, 
w tym warunków: odbioru przedmiotu zamówienia, zapłaty wynagrodzenia 
i terminu wykonania pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 1100-1101, 1300, 1311, 1343-1354, 1562-1563,  
1961-1964, 1983) 

Spółka nie przekazała żądanych przez NIK dokumentów związanych z procesem 
wyboru niżej wymienionych wykonawców (dokumentacja nie znajdowała się  
w zasobach Spółki, w tym w zasobach właściwych biur Spółki, odpowiedzialnych 
za ich rozliczanie i archiwizację):  
− umowy z 7 lutego 2014 r. zawartej z [...]316 (nr SAP 1000006763). Inicjatorem 

zawarcia umowy było Biuro Rozwoju Produktu (wcześniej Biuro Rozwoju  
i Marketingu). Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 
366 612,53 zł netto.  

(dowód: akta kontroli str. 774-775, 783, 787-798, 806, 1059-1067, 1114-1146, 
1387) 

                                                      
311 Ibidem. 
312 Ibidem. 
313 Ibidem. 
314 Ibidem. 
315 Ibidem. 
316 Ibidem. 
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− umowy z 14 sierpnia 2013 r. zawartej z [...]317 (nr SAP 1000006594).  
(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1095-1101, 1264-1266, 1311, 1343-1346, 

1532-1543, 1645-1648, 1689-1695) 

− umowy z 15 stycznia 2014 r. z [...]318 (nr SAP 1000006741).  
(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1700) 

− umowy z 9 maja 2013 r. z [...]319 (nr SAP 1000006485).  
(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1695, 1752-1759) 

− umowy z 30 lipca 2014 r. z [...]320 (nr w SAP 1000007020).  
(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1695) 

− umowy z 28 lutego 2013 r. z [...]321 (nr SAP 1000006427).  
(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1695, 1767-1780) 

− zlecenia bezumownego z 2013 r. firmie [...]322 przez Biuro ZZL, wykonania 
usługi o charakterze „headhunterskim”. Według wyjaśnień Dyrektora Biura ZZL, 
zlecenie tej usługi podyktowane było pilną potrzebą zatrudnienia 
wysokokwalifikowanej osoby na stanowisko związane z [...]323, która 
natychmiast rozpoczęłaby działania w ramach swoich kompetencji na rynku,  
na którym działa silna konkurencja, zaś [...]324 była firmą znaną i uznaną na 
rynku usług „headhunterskich” i posiadała w swoich zasobach atrakcyjnego 
kandydata. 
(dowód: akta kontroli str. 537-538, 594-596, 782, 808-813, 864-874, 1083-1084) 

− umowy z 24 listopada 2011 r. (obowiązującej od dn. 1 stycznia 2012 r.), 
zawartej z [...]325 (nr SAP 100005827) – zmiana formy współpracy w związku  
z rozwiązaniem uprzednio zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 594-602, 762-765, 808-813, 998-1000, 1083-1084) 

− umowy z 8 maja 2012 r. zawartej z [...]326 na świadczenie usług prawnych  
(nr SAP 1000005989) – zmiana formy współpracy w związku z rozwiązaniem 
uprzednio zawartej pomiędzy stronami umowy o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 261-271, 586-587, 862-863) 

3. Dziewięć umów na realizację usług doradczych zostało zawartych z naruszeniem 
postanowień Procedury zakupowej, w tym m.in. z pominięciem postępowania 
ofertowego. Dotyczyło to umów: 

− z 26 czerwca 2013 r. zawartej z [...]327 (nr SAP 1000006529). Wniosek  
o uruchomienie procesu zakupowego został wystawiony w dn. 3 października 
2013 r. (tj. trzy miesiące i osiem dni po zawarciu umowy), ze wskazaniem  
ww. wykonawcy na podstawie § 5 ust. 7 załącznika I Procedury zakupowej – 
bez uzasadnienia podstaw takiego wskazania. Wniosek nie został 
zaakceptowany do realizacji, zaś protokół wyboru wykonawcy zatwierdzony 
został w dniu 8 października 2013 r., tj. 3,5 miesiąca po zawarciu umowy. 

(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1695, 1781-1793) 
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− z 24 października 2013 r., zawartej z [...]328 (nr SAP 1000006592). 
Sporządzony przez Biuro ZZL wniosek o uruchomienie procesu zakupowego 
nie zawierał wymaganego przepisem § 5 pkt 7 załącznika I Procedury 
zakupowej uzasadnienia, wskazującego m.in. na to, iż wnioskowana usługa 
„headhunterska” jest dostępna tylko od tego dostawcy i że jako jedyny spełnia 
on wymagania Spółki. Dyrektor Biura ZZL wyjaśnił, że wskazanie nastąpiło ze 
względu na posiadanie przez wykonawcę gotowych kandydatur. Wniosek 
zakupowy nie został przyjęty do realizacji przez Biuro ZZiD, co wymagane było 
przepisem § 2 pkt 3 ww. załącznika I Procedury zakupowej. Postępowanie  
nie zostało zakończone protokołem wyboru dostawcy, określonym w § 9 
załącznika I Procedury zakupowej. Umowa została zawarta ponad 6,5 miesiąca 
po rozpoczęciu przez wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia. 
Stwierdzono ponadto, że pomimo powołanej we wniosku pilności zlecenia,  
z czterech procesów rekrutacyjnych, dwa zostały przerwane przez Spółkę  
ze względu na zmiany organizacyjne w jej strukturze. Koszt przedmiotowych 
prac wyniósł [...]329 tys. euro.  

(dowód: akta kontroli str. 526-527, 543-547, 550-552, 594-596, 655-664,  
759-761, 780-781, 998-1000, 1034-1055) 

− z 15 maja 2013 r., zawartej z [...]330 na [...]331 (niezarejestrowanej w SAP).  
W zasobach Spółki brak było wniosku o uruchomienie procesu zakupowego 
oraz protokołu wyboru dostawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 1267-1268, 1564-1566, 1579-1607) 

− z 12 lutego 2013 r., zawartej z [...]332, nr SAP 1000006368. Wartość przedmiotu 
zamówienia wyniosła ogółem [...]333 tys. zł netto. Wniosek z 11 lutego 2013 r.  
o wszczęcie procesu zakupowego został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu 
23 lutego 2013 r., tj. 11 dni po zawarciu umowy. Nie określał on: opisu 
przedmiotu zakupu i specyfikacji zamówienia (we wniosku odnotowano:  
w załączeniu – nie przedkładając kontrolerom NIK stosownego załącznika) oraz 
uzasadnienia przyczyn rozpoczęcia procesu zakupowego. Stosownie do § 5 
pkt 3 załącznika I Procedury zakupowej, w przypadku wartości przedmiotu 
zakupu równego lub przekraczającego 1 mln zł brutto, powinien zostać 
przeprowadzony pełny proces zakupowy (w tym m.in. powinna zostać 
sporządzona lista dostawców, zapytania ofertowe oraz przeprowadzone 
negocjacje z oferentami i protokolarny wybór wykonawcy). We wniosku 
wskazano na [...]334 jako jedynego wykonawcę stwierdzając, że zgodnie  
z zapisem par. 5 pkt 7 załącznika I do Procedury Zakupowej, firma [...]335 
legitymuje się wiedzą w zakresie [...]336 zdobytą w 2009 r. podczas prac z LOT 
(...). Protokół wyboru wykonawcy został zatwierdzony 21 lutego 2013 r. 
(dziewięć dni po zawarciu umowy i dwa dni przed zatwierdzeniem wniosku  
o wszczęcie procesu zakupowego). Zawierał on rozbieżne dane w zakresie 
wartości przedmiotu zamówienia ([...]337 mln zł i [...]338 tys. euro). Stosownie do 
§ 11 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, zaciągnięcie zobowiązań powyżej 1 mln zł 
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wymagało uchwały Zarządu Spółki. Stwierdzono, że Zarząd podjął uchwałę  
ws. zawarcia umowy z [...]339 8 marca 2013 r., tj. 24 dni po dacie jej faktycznego 
zawarcia. Stwierdzono ponadto, że uzgodnienie treści umowy pod względem 
prawnym trwało jeszcze do dnia 12 marca 2013 r., tj. przez okres  
1 miesiąca od jej podpisania.  
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że powyższe niewielkie uchybienia 
proceduralne spowodowane były bardzo dużym tempem prac nad Planem 
Restrukturyzacji. W odniesieniu do zawarcia umowy w terminie 
poprzedzającym o blisko jeden miesiąc podjęcie wymaganej uchwały, Prezes 
Zarządu wyjaśnił, że pomimo braku formalnej uchwały, żaden z ówczesnych 
członków Zarządu nie miał wątpliwości co do konieczności zlecenia prac na 
najwcześniejszym możliwym etapie prac, zaś z tytułu upływu czasu trudno jest 
dziś stwierdzić, czy podpisy na umowie zostały złożone jeszcze w lutym czy też 
już w marcu 2013 r. po podjęciu formalnej uchwały. Jednocześnie,  
w odniesieniu do faktu zatwierdzenia wniosku o uruchomienie procesu 
zakupowego z datą późniejszą niż data wyboru dostawcy, Prezes Zarządu 
wyjaśnił, że akceptacja nastąpiła: (...) w formie ustnej bezpośrednio po 
sporządzeniu i przedłożeniu wniosku w dniu 21 lutego 2013 r. i wskazał liczne 
obowiązki jako przyczynę dekretowania po kilku dniach korespondencji  
w formie papierowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 586-587, 808-813, 862-863, 881-882, 1102,  
1388-1390, 1500-1523, 1562-1563, 1686-1688, 1817, 1820-1832, 1961-1964) 

− z 8 stycznia 2014 r., zawartej z [...]340 (nr SAP 1000006748). We wniosku  
o uruchomienie procesu zakupowego nie zawarto wymaganego w § 5 pkt 7 
załącznika I do Procedury zakupowej uzasadnienia wskazania [...]341  
jako jedynego dostawcy, mogącego wykonać przedmiotowe zamówienie. 

(dowód: akta kontroli str. 396-416, 586-587, 862-863, 957-961, 1404-1427, 
1544-1554) 

− z 16 lutego 2012 r., zawartej z [...]342 (nr SAP 1000005898). We wniosku  
o uruchomienie procesu zakupowego nie zawarto wymaganego w § 5 pkt 7 
załącznika I do Procedury zakupowej uzasadnienia wskazania ww. podmiotu 
jako jedynego dostawcy, mogącego wykonać przedmiotowe zamówienie. 
Oferta ww. wykonawcy wpłynęła do Spółki na dzień przed sporządzeniem  
i zatwierdzeniem tego wniosku. Treść umowy uzgodniona została  
pod względem finansowym 17 lutego 2012 r. (tj. dzień po jej zawarciu). 

(dowód: akta kontroli str. 808-813, 1689-1695, 1701-1716) 

− z 31 marca 2014 r., zawartej z [...]343 (nr SAP 1000006878). We wniosku  
o uruchomienie procesu zakupowego, powołując § 5 pkt 7 załącznika I do 
Procedury zakupowej, w pozycji  Lista dostawców  wymieniono jako 
wykonawcę zamówienia [...]344, mającego zrealizować usługę poprzez spółkę 
[...]345, której jest udziałowcem. Wskazanie tego wykonawcy uzasadniono 
krótkim okresem realizacji projektu oraz jego pilnością oraz posiadaniem przez 
wymienionego wiedzy i doświadczenia biznesowego w branży transport / 
logistyka, wynikającej ze współpracy w przeszłości z Grupą PLL LOT w spółce 
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zależnej [...]346 i w innych podmiotach działających na rynku transportu 
kolejowego i lotniczego. Wnioskodawca jako przyczynę rozpoczęcia procesu 
podał konieczność zwiększenia przychodów ze sprzedaży oraz poszukiwanie 
dalszych oszczędności kosztowych w okresie realizacji Planu Restrukturyzacji. 
Wskazanie tego wykonawcy uzasadniono krótkim okresem realizacji projektu 
oraz pilnością uzyskania przedmiotu zamówienia, jakim było uzyskanie raportu 
ws. potencjalnych synergii wynikających ze współpracy Spółki i przewoźników 
kolejowych, w szczególności spółek [...]347. Zlecenie to związane było z ujętym 
w Planie Restrukturyzacji pod nr 3.23 działaniem o charakterze priorytetowym, 
polegającym na pozyskaniu od 2013 r. klientów dzięki sprzedaży łączonych 
biletów LOT z przewoźnikami [...]348 lub [...]349. Podkreślenia wymaga, że w ww. 
Planie przewidywano rozpoczęcie realizacji tego działania już w 2012 r., tak aby 
wpływy do Spółki, z niego wynikające, wyniosły w latach 2013-2014 
odpowiednio [...]350 tys. zł i [...]351 tys. zł. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że: tryb pilny ze wskazaniem dostawcy usług 
wynikał z faktu, że realizowane działanie obejmowało opóźnioną inicjatywę 
restrukturyzacyjną (...). Opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu 
było wynikiem restrukturyzacji zasobów kadrowych. Dokonywane cyklicznie 
analizy postępów realizacji Planu Restrukturyzacji wskazywały na konieczność 
przyśpieszenia prac dotyczących rozpoczęcia wskazanej wyżej inicjatywy. 
Pilność projektu spowodowała, że pominięto etap rozpoznania rynku  
i zwrócono się do jednego podmiotu o przygotowanie oferty. Według wyjaśnień, 
odbiór raportu od ww. wykonawcy nastąpił w połowie września 2014 r.,  
a następnie realizowane były spotkania robocze przedstawicieli Spółki z [...]352 
w celu uruchomienia usługi [...]353.  
Analiza treści przedłożonego przez wykonawcę raportu wskazuje,  
że na 77 z 91 jego stron, zawarte zostały informacje możliwe do uzyskania  
z ogólnodostępnych źródeł, a także od [...]354 i Spółki oraz innych podmiotów 
działających na rynku przewozowym w kraju i za granicą. 

(dowód: akta kontroli str. 461-468, 1562-1563, 1608-1618, 1840-1944,  
1961-1964, 1969-1981, 4427)  

− z 15 października 2012 r., zawartej z [...]355 (nr SAP 100006249). Protokół 
wyboru wykonawcy został zatwierdzony 19 listopada 2012 r. Zawarcie umowy 
nastąpiło z naruszeniem § 10 załącznika I do Procedury zakupowej - 
uzgodnienie merytoryczne, formalno-prawne i finansowe warunków umowy 
nastąpiło w dniach 10-20 listopada 2012 r., tj. ponad miesiąc po jej zawarciu.  
(dowód: akta kontroli str. 1100-1101, 1113, 1343-1345, 1357-1386, 1562-1663, 

1961-1964, 1982) 

− z 12 lutego 2013 r., zawartej z [...]356 (nr SAP 1000006346). W uzasadnieniu 
wniosku o uruchomienie procesu zakupowego powołano § 5 pkt 7 Procedury 
zakupowej. We wniosku wskazano, że zamierzona praca dotyczy wsparcia 
Spółki w procesie restrukturyzacji, a wykonanie pracy jest pilne.  
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Nie sporządzono zapytania ofertowego (lub informacyjnego) oraz protokołu 
wyboru wykonawcy, wymaganych ww. Procedurą. Jako przyczynę 
niesformułowania zapytania ofertowego Dyrektor Biura ZZiD wskazał złożenie 
przez [...]357 oferty w postaci projektu umowy na kontynuację prac przed jego 
wysłaniem. Jako przyczynę braku protokołu wyboru, Dyrektor Biura ZZiD podał 
tryb wyboru ze wskazaniem [...]358 jako wykonawcy, zatwierdzony decyzją 
Zarządu nr 4 co do kontynuacji współpracy z [...]359, wydaną na posiedzeniu  
w dniu 12 lutego 2013 r. 
Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że: wniosek zakupowy z 12 lutego 2013 r. 
stanowił realizację podjętej przez Zarząd tego samego dnia decyzji o zawarciu 
umowy z [...]360. Weryfikacja Planu Restrukturyzacji, o której postanowił Zarząd 
Spółki w dniu 12 lutego 2013 r. dotyczyła wszystkich prac wykonanych przez 
[...]361. Zlecenie prac spowodowane było brakiem wystarczających zasobów 
własnych oraz bardzo krótkim czasem na wykonanie przeglądu prac już 
wykonanych na rzecz Spółki. W czasie podejmowania ww. decyzji przez 
Zarząd występowało bardzo poważne zagrożenie upadłością LOT. Spółka 
miała świadomość, iż szybkie merytoryczne wsparcie z zewnątrz było 
absolutnie konieczne dla uratowania Spółki przed zakończeniem działalności. 
Zawarcie umowy z [...]362 było kontynuacją współpracy z tym podmiotem  
(i innymi – np. [...]363), który na rzecz Spółki realizował zadania w latach 
wcześniejszych, specjalizując się w doradztwie strategicznym i finansowym,  
a także w prowadzeniu audytów, w tym m.in. realizował badania sprawozdań 
finansowych i prowadził w 2009 r. audyt śledczy umów hedgingowych oraz 
przygotowywał model finansowy z 2012 r. we współpracy ze Spółką.  
Prezes Zarządu w sprawie zasadności działań polegających na: podpisaniu 
umów z firmami [...]364 i [...]365 w lutym 2013 r. na wykonanie Planu 
Restrukturyzacji i zerwaniu umowy z firmą [...]366 w marcu 2013 r. wyjaśnił,  
że: sprawy związane z koniecznością niezwłocznego podjęcia decyzji  
o kontynuowaniu prac nad Planem Restrukturyzacji były szczegółowo 
omawiane na posiedzeniu Zarządu PLL LOT w dniu 12 lutego 2013 r.  
W związku z niespodziewanym wstrzymaniem w dniu 28 stycznia 2013 r. prac 
przez [...]367 oraz biegnącym 6-miesięcznym terminem od daty otrzymania 
pomocy na ratowanie do zatwierdzenia Planu Restrukturyzacji przez Komisję 
Europejską, konieczne było natychmiastowe podjęcie decyzji. (...) zarówno 
[...]368 jak też [...]369 (...) współpracowały już wcześniej ze Spółką i znały 
specyfikę branży. Wcześniej, w dniu 23 października 2012 r., [...]370 
przedstawiło ofertę wsparcia doradczego w procesie notyfikacji indywidualnej 
pomocy publicznej na restrukturyzację (druga oferta pochodziła od [...]371).  
W połączeniu z dobrą oceną poziomu usług świadczonych przez te podmioty 
spowodowało to podjęcie decyzji o ich wyborze. (...). Ze względu na 
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koncentrowanie się na ochronie wartości Spółki w bardzo krótkim czasie,  
nie zdecydowano na rozpoczynanie nowego przetargu zwłaszcza, że oferta 
[...]372 została złożona krótko wcześniej. W związku z tym, że zaledwie 
po 2 miesiącach [...]373 ponad dwukrotnie przekroczył budżet prac i brakiem 
wcześniejszych informacji o tym ze strony [...]374, Zarząd postanowił rozwiązać 
umowę. 
Prezes Zarządu Spółki, pomimo wniosku kontrolerów NIK, nie załączył analiz, 
na podstawie których podjęto decyzję o podpisaniu ww. umów z [...]375 i [...]376 
w lutym 2013 r. i zerwaniu umowy z [...]377 w marcu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 469-475, 586-587, 808-813, 862-863, 1301,  
1355-1356, 1388-1390, 1562-1563, 1818-1831, 1932-1935, 1961-1964) 

4. W Biurze ZZiD nie przestrzegano obowiązku archiwizowania kompletnej 
dokumentacji postępowania związanego z wyborem wykonawców usług  
i zawarciem stosownych umów, określonego w § 18 Procedury zakupowej. 
Stwierdzono, że na 43 umowy objęte kontrolą w tym zakresie, w 29 przypadkach 
pominięto ten obowiązek.  

(Dowód: akta kontroli str. 806, 808-813, 1100-1102, 1120-1146, 1343-1345,  
1387-1390, 1558, 1689-1695) 

Obowiązująca do 26 września 2014 r. Procedura zakupowa nie obligowała do 
szczegółowego uzasadniania przyczyny zlecenia wykonania określonej usługi przez 
podmioty zewnętrzne. W kontekście stwierdzonych nieprawidłowości, NIK ocenia 
pozytywnie wprowadzony na początku lipca 2014 r. Program Transformacji Obszaru 
Zakupów wprowadzający zmiany w procesach zakupowych. 

(dowód: akta kontroli str. 85-117, 808-813, 1524-1526, 1651-1685) 

NIK zwraca również uwagę na niedostatecznie zabezpieczające interesy Spółki zapisy 
umów dotyczących wsparcia w zakresie koordynacji określonymi obszarami 
działalności PLL LOT, zawartych przez Spółkę z osobami prowadzącymi 
jednoosobowo działalność gospodarczą. Stwierdzono, na przykładzie ośmiu umów378, 
że niektóre z nich nadają dostawcom usług nadmierne uprawnienia i korzyści.  

I tak, w umowach zawierano regulacje: 
− uprawniające zleceniobiorcę do zawieszenia świadczenia usług objętych umową 

przez określony w umowie czas od 20 do 30 dni roboczych w roku  
(lub proporcjonalnie mniej w zależności od czasu świadczenia usług w danym roku 
kalendarzowym), z prawem do wynagrodzenia za okres zawieszenia (dotyczyło to 
wszystkich ww. umów), 

− uprawniające zleceniobiorcę do zachowania prawa do wynagrodzenia w okresie 
wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia 
Spółka nie udzieli wykonawcy zleceń lub zwolni go z obowiązku świadczenia 
usług,  

− uprawniające wykonawcę do odszkodowania (lub dodatkowego świadczenia 
pieniężnego) w wymiarze stanowiącym określoną w umowie x-krotność 
wynagrodzenia miesięcznego w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez 
dowolną ze stron w związku z nieusunięciem w wyznaczonym terminie 

                                                      
372 Ibidem. 
373 Ibidem. 
374 Ibidem. 
375 Ibidem. 
376 Ibidem. 
377 Ibidem. 
378 O nr SAP (100000...): 5989, 6480, 7043, 6457, 5158, 4740, 5827, 6656. 
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stwierdzonych naruszeń warunków umowy przez stronę wezwaną do ich usunięcia 
lub rażącym naruszeniem przepisów prawa przez dowolną ze stron umowy, 

− uprawniające do wynagrodzenia w przypadku, gdy Spółka nie udzieli zleceń 
wykonawcy pod warunkiem pozostawania wykonawcy w stałej gotowości do 
świadczenia usług objętych umową, 

− uprawniające zleceniobiorcę do wynagrodzenia w przypadku udokumentowanej 
niezdolności do świadczenia usług z tytułu choroby przez określony w umowie 
okres, 
 (dowód: akta kontroli str. 261-271, 597-599, 603-609, 631-647, 665-670, 673-679, 

692-702, 706-715, 719-727, 998-1033) 

5.3. Rejestracja umów 

Zarządzenie ws rejestracji umów379 zobowiązywało wszystkie właściwe jednostki 
organizacyjne Spółki m.in. do wprowadzania, do systemu SAP niezbędnych informacji 
dotyczących faktur kosztowych, merytorycznie opisanych przez jej odpowiednie 
komórki organizacyjne, w celu ich powiązania z realizowanymi umowami. 
Stosownie do postanowień § 16 Procedury zakupowej, obieg i akceptacja faktur 
powinny odbywać się zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu D/23/2002/FF z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji obiegu 
dokumentów finansowo-księgowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A.  
W okresie objętym kontrolą obowiązywały postanowienia Instrukcji księgowo-
finansowej wprowadzonej zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 5 listopada 
2010 r.380 Od 6 września 2013 r. obowiązywała w tym zakresie Instrukcja 
wprowadzona zarządzeniem Prezesa Zarządu D/16/2013/FG381. Jednym  
z podstawowych wymogów, określonych w tych przepisach w odniesieniu do obiegu 
faktur była ich kontrola merytoryczna, w tym opisanie faktur: numerem miejsca 
powstawania kosztów (MPK), numerem umowy w systemie SAP, kodem kosztów 
rodzajowych; a także sprawdzenie zgodności poniesionych kosztów z warunkami 
umowy (odpowiednio pkt 2.3.4. i 2.3.3. powołanych wyżej Instrukcji). W przypadkach, 
w których faktury wystawiane były w języku obcym, w ramach potwierdzania 
merytorycznego właściwa jednostka organizacyjna Spółki powinna była dokonać 
skrótowego opisu operacji gospodarczej w języku polskim (odpowiednio pkt 2.3.6.  
i 2.3.3. ww. Instrukcji). W okresie objętym kontrolą obowiązywała w Spółce również 
Instrukcja Obsługi Rejestru Umów (dalej IORU), która regulowała postępowanie  
w zakresie rejestracji umów i obiegu dokumentów z nimi związanych w systemie 
mySAP.com.  

(dowód: akta kontroli str. 199, 282-285, 308, 498-501, 512-513, 1154-1212) 

Kontrolą objęto dokumentację i zapisy zawarte w systemie SAP, dotyczące ogółem 
138 faktur, w tym dotyczących rozliczeń finansowych 43 umów. 

(dowód: akta kontroli str. 1213-1220) 

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

1. Nie przestrzegano przepisów regulujących sprawy ewidencji dokumentów 
księgowo-finansowych, związanych z zawartymi umowami i ich rozliczania, w tym 

                                                      
379 Zarządzenie Prezesa Zarządu D/15/2006/DZ z 29 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia nowej funkcjonalności 

w systemie mySAP.com, związanej z ewidencją i rozliczaniem umów obowiązujących w PLL LOT S.A. 
380 Zarządzenie Prezesa Zarządu D/25/2010/F z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu 

dokumentów finansowo-księgowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A.. Zarządzenie to zostało zmienione 
Zarządzeniem Prezesa Zarządu D/04/2011/F z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji obiegu 
dokumentów finansowo-księgowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A., zatwierdzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu 
D/25/2010/F z dnia 5 listopada 2010 r. 

381 Zarządzenie Prezesa Zarządu D/16/2013/FG z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A. 
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postanowień: Zarządzenia ws. rejestracji umów, zobowiązujących do rzetelnego 
wprowadzania do systemu SAP niezbędnych informacji o fakturach obcych, w celu 
ich powiązania z realizowanymi umowami, § 16 Procedury zakupowej, pkt 2.3 
Instrukcji księgowo-finansowej oraz IORU. Stwierdzono, że w 35 przypadkach na 
138 faktur, naruszono postanowienia powyższych przepisów i dokonywano 
płatności pomimo: 
− przypisania faktur do tzw. „tytułów” – tj. do numerów systemu SAP 

zaczynających się cyfrą 2(00000...)382 lub do umów posiadających w systemie 
SAP inne cechy ewidencyjne, zamiast przypisania ich do właściwych umów, 
posiadających w SAP odpowiedni numer ewidencyjny (dotyczyło to 26 faktur), 

− pomimo niezarejestrowania umowy w SAP (dotyczyło to ośmiu faktur), 
− pomimo niezawarcia stosownej umowy (dotyczyło to jednej faktury), 
− pomimo niedokonania akceptacji pod względem merytorycznym faktur 

poprzez złożenie stosownego podpisu przez osobę uprawnioną (dotyczyło to 
ośmiu faktur z 91 sporządzonych i rozliczanych w wersji papierowej),  

− pomimo niedokonania skrótowego opisu w języku polskim operacji 
gospodarczej, której dotyczyła faktura (dotyczyło wszystkich sześciu faktur 
sporządzonych w j. angielskim). 

(dowód: akta kontroli str. 282-285, 371-386, 497-501, 504-507, 512-513, 516-520, 
533-535, 537-538, 600-602, 614-618, 628-630, 650-654, 671-672, 679-680,  

687-691, 703-704, 716-717, 730-740, 747-749, 755-757, 759-800, 806,  864-867, 
875-995, 1059-1068, 1095-1109, 1114-1120, 1147-1220, 1296-1311, 1387,  

1544-1554, 1650, 1686-1688, 1817) 

Podjęte przez Kierownictwo Spółki w toku kontroli (i po jej zakończeniu383) działania, 
związane ze zmianą sposobu rozliczania zawartych umów, powinny zapewnić 
poprawę w kontrolowanym zakresie. 

5.4. Umowa na opracowanie Planu Restrukturyzacji z [...]384 

W dniu 23 listopada 2012 r. LOT oraz [...]385 zawarli umowę zlecenia świadczenia 
usług doradczych w procesie notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej  
na restrukturyzację (w postępowaniu ofertę złożyła również spółka [...]386, jednak  
z uwagi na większe doświadczenie wybrano droższą ofertę [...]387). 
Z uwagi na przekroczenie Wstępnego Budżetu Godzinowego (2 000 godzin),  
na podstawie § 6 pkt 2.2.5. umowy, w dniu 20 grudnia 2012 r. [...]388 zaproponował 
Zweryfikowany Budżet Godzinowy w wysokości 3 500 godzin. Ponadto, twierdząc  
że zaangażowanie bardziej doświadczonego składu konsultantów będzie wymagało 
również podniesienia bazowej stawki rozliczeniowej, zaproponował podniesienie 
stawki godzinowej do [...]389 GBP lub alternatywne przyjęcie budżetu godzinowego  
na poziomie 4 250 godzin. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia w sprawie 
podpisania aneksu, a [...]390 wystawiał kolejne faktury, przyjmując za ich podstawę 
zaproponowany przez siebie projekt aneksu.  

(dowód: akta kontroli str. 141-173) 
                                                      
382 Pod pojęciem „tytuł” definiowane są w systemie SAP obiekty, umożliwiające dokonywanie księgowań dla wszystkich 

kosztów z podmiotami, z którymi nie zostały zawarte umowy i nie zostały zarejestrowane w systemie SAP. 
383 Pismo Prezesa Zarządu Spółki z dn. 12 lutego 2015 r. powołane w przypisie nr 10.  
384 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387 Ibidem. 
388 Ibidem. 
389 Ibidem. 
390 Ibidem. 
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W dniu 11 marca 2013 r. LOT na podstawie § 7 ust. 4 Umowy wskazał [...]391  
na naruszenie postanowień Umowy, w szczególności jej § 6 pkt 8 (o treści dołożymy 
starań aby nasze wynagrodzenie nie przekroczyło określonych (…) kwot.  
Bez uprzedniego poinformowania Państwa, nie rozpoczniemy prac, które 
spowodowałyby przekroczenie szacowanego wynagrodzenia, a w przypadku prac już 
realizowanych poinformujemy z wyprzedzeniem, jeżeli stanie się prawdopodobne,  
że będziemy zmuszeni do dokonania korekty). LOT wezwał [...]392 do usunięcia 
naruszenia poprzez wycofanie nieuzasadnionych roszczeń finansowych, związanych 
ze zwiększeniem wynagrodzenia ustalonego w umowie oraz dokonanie korekty faktur 
wystawionych bez jakiejkolwiek podstawy umownej lub z tytułu nieudokumentowanych 
kosztów. W związku z nieusunięciem przez [...]393 naruszenia umowy, 20 marca 
2013 r. LOT złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. LOT wniósł o zasądzenie 
od [...]394 kwoty [...]395 tys. zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od daty 
wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W dniu 25 listopada 2013 roku [...]396 złożył pozew 
wzajemny, w którym wnosił o zasądzenie od LOT kwoty [...]397 tys. zł wraz  
z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, (w tym 
koszów następstwa procesowego). 
W związku ze wstrzymaniem prac przez [...]398 i nienależytym - w ocenie LOT - 
wykonaniem Umowy, Spółka podpisała trzy umowy z nowymi doradcami (z [...]399  
w dniach 12 lutego 2013 r. i 9 marca 2013 r. oraz z [...]400 w dniu 12 lutego 2013 r.). 
Zakres umów opowiadał wykonaniu faz 2-4 umowy z [...]401. 
W opracowanym przez kancelarię prawną [...]402 z 7 marca 2013 r., którego 
przedmiotem była analiza możliwości dokonania przez LOT wypowiedzenia umowy 
zlecenia świadczenia usług doradczych w procesie notyfikacji indywidualnej pomocy 
publicznej na restrukturyzację zawartej z [...]403 wskazano na podstawowe ryzyka: 
− umowa na prośbę LOT i MSP została uzupełniona o dodatkowy zakres zadań  

i w takim kształcie podpisana, bez modyfikacji budżetu. W e-mailu z 23 listopada 
2012 r. [...]404 wskazał, że prace dodatkowe zostaną rozliczone w ramach 
zweryfikowanego budżetu. LOT nie zgłosił zastrzeżeń do takiego ustalenia.  
Nie ulegało zatem wątpliwości, że w pewnym zakresie istniała podstawa do 
zwiększenia budżetu na ww. podstawie, trudno jednak było oszacować wartość 
takiego podwyższenia. Zakres dodatkowych prac nie uzasadniał jednak 
kilkukrotnego podwyższenia budżetu i w tym kontekście nadal można było 
twierdzić, że propozycja [...]405 stanowiła naruszenie ustaleń stron. 

− LOT nie kwestionował do pewnego momentu wystawianych przez [...]406 faktur. 
Jak zostało ustalone w trakcie spotkania z p. [...]407, akceptacja drugiej faktury 
nastąpiła w momencie zatwierdzania wniosków notyfikacyjnych, w okresie kiedy 
nie było czasu na realną weryfikację jej zakresu z uwagi na ilość pracy nad 

                                                      
391 Ibidem. 
392 Ibidem. 
393 Ibidem. 
394 Ibidem. 
395 Ibidem. 
396 Ibidem. 
397 Ibidem. 
398 Ibidem. 
399 Ibidem. 
400 Ibidem. 
401 Ibidem. 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
404 Ibidem. 
405 Ibidem. 
406 Ibidem. 
407 Ibidem. 
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zleceniem. W tych okolicznościach można było bronić poglądu, że opóźnienie  
w kwestionowaniu faktur było uzasadnione. Ponadto wątpliwości co do niektórych 
okoliczności pojawiły się po stronie LOT dopiero późniejszym okresie. 

− LOT prowadził negocjacje dotyczące aneksu, uznając tym samym w sposób 
dorozumiany zasadność zwiększenia budżetu. Z tym elementem wiązało się 
największe ryzyko”.  

Kancelaria [...]408, z uwagi na konstrukcję Wynagrodzenia Miesięcznego 
rekomendowała jak najszybsze podjęcie decyzji o wypowiedzeniu Umowy, także  
z uwagi na istotny dla oceny działań [...]409 czynnik czasu. Jednocześnie zwróciła 
uwagę na fakt, że wypowiedzenie umowy nie zdejmuje z LOT ryzyk finansowych 
związanych z zapłatą Wynagrodzenia Miesięcznego, pozwalało je jednak mitygować.  

(dowód: akta kontroli str. 3333) 

Umowa zlecenia świadczenia usług doradczych w procesie notyfikacji indywidualnej 
pomocy publicznej na restrukturyzację z 23 listopada 2012 r. zawierała zapisy 
„otwarte”, na podstawie których Zarząd LOT nie miał wiedzy dotyczącej ostatecznej 
kwoty do zapłaty na rzecz zleceniobiorcy (np. budżet godzinowy nie obejmował prac 
wykonywanych przez jednego z ekspertów, [...]410 był uprawniony do weryfikacji 
Wstępnego Budżetu Godzinowego (§ 6 pkt. 2.2.5.) w Dacie Weryfikacji Założeń411  
(§ 4 pkt. 3.1.), określone w umowie kwoty wynagrodzenia nie obejmowały kosztów 
tłumaczenia produktów prac lub jego części na język angielski, zewnętrznych  
raportów branżowych, kosztów transportu i noclegów. Ponadto określono,  
że w przypadku przekroczenia w ramach prowadzonych prac budżetu godzinowego 
(§ 6 pkt. 2.2.5.)412, strony umowy w dobrej wierze miały uzgodnić dalsze warunki 
współpracy. Jednocześnie, z uwagi na ściśle określony termin złożenia Planu 
Restrukturyzacji, pozycja negocjacyjna LOT w przypadku sporu dotyczącego 
np. konieczności zwiększenia budżetu była bardzo niekorzystna. 

(dowód: akta kontroli str. 3332) 

Prezes Zarządu Spółki w odniesieniu do stwierdzonych w obszarze umów 
nieprawidłowości wyjaśnił: Wszystkie decyzje Spółki, podejmowane  
w najtrudniejszym z punktu widzenia operacyjnego i finansowego okresie, to jest na 
przełomie 2012 i 2013 r. należy traktować łącznie, jako ciąg zdarzeń zmierzających 
do uniknięcia realnie grożącej wówczas upadłości. Szczegółowa analiza 
sporządzonych wówczas dokumentów może wskazywać na istnienie pewnych 
nieścisłości dokumentacyjnych. Wątpliwości mogą wynikać z faktu,  
że dokumentowanie działań i decyzji – prowadzone co do zasady na bieżąco –  
w niektórych przypadkach było potwierdzeniem działań podjętych wcześniej (...)”. 
Ponadto, Prezes Zarządu wyjaśnił, że sprawy związane z koniecznością 
niezwłocznego podjęcia decyzji o kontynuowaniu prac nad Planem Restrukturyzacji 
były szczegółowo omawiane na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 lutego 2013 r. 
Zarówno [...]413, jak też [...]414 współpracowały już wcześniej ze Spółką i znały 
specyfikę branży. Wcześniej, w dniu 23 października 2012 r., [...]415 przedstawiło 
ofertę wsparcia doradczego w procesie notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej 
na restrukturyzację. W połączeniu z dobrą oceną poziomu usług świadczonych 

                                                      
408 Ibidem. 
409 Ibidem. 
410 Ibidem. 
411 Tj. 21 grudnia 2012 r. 
412 Wstępnego Budżetu Godzinowego lub Zweryfikowanego Budżetu Godzinowego. 
413 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

414 Ibidem. 
415 Ibidem. 
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przez te podmioty spowodowało to podjęcie decyzji o ich wyborze. Analiza oferty 
[...]416 wskazywała, że oferta ta spełnia oczekiwania LOT. Ze względu  
na koncentrowanie się na ochronie wartości Spółki w bardzo krótkim czasie  
nie zdecydowano na rozpoczynanie nowego przetargu, zwłaszcza że oferta [...]417 
została złożona krótko wcześniej. Na tym samym posiedzeniu Zarządu został także 
przedstawiona analiza efektów dotychczasowej współpracy z [...]418, po zaprzestaniu 
świadczenia usług przez tego doradcę. Wynikało z niej m.in., że ok. 80% danych, 
przedstawionych jako efekt pracy [...]419, zostało wykonanych przez pracowników 
LOT, a materiał [...]420 nie może stanowić podstaw do wdrożenia programu 
restrukturyzacji w Spółce (…). Jednocześnie nie zostało potwierdzone, aby istniał 
jakikolwiek scenariusz możliwy do realizacji przez Spółkę. Dodatkowo [...]421 
wystąpił o zwiększenie stawki i podpisanie aneksu do niedawno podpisanej umowy 
pomimo przekroczenia ustalonego wcześniej budżetu projektu. W związku z tym,  
że zaledwie po 2 miesiącach [...]422 ponad dwukrotnie przekroczył budżet prac  
i brakiem wcześniejszej informacji o tym ze strony [...]423, Zarząd postanowił 
rozwiązać umowę. 

(dowód: akta kontroli str. 1825-1832, 1932-1935) 

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

1. Działania Zarządów w odniesieniu do umów w procesie notyfikacji indywidualnej 
pomocy publicznej na restrukturyzację doprowadziły do sytuacji, w której istniało 
wysokie ryzyko zapłaty przez LOT na rzecz [...]424 kwoty określonej w pozwie 
wzajemnym (pomimo, że ostatecznie za przygotowanie Planu Restrukturyzacji 
wynagrodzenie zapłacono również kolejnym doradcom). Należy jednakże mieć 
na uwadze fakt, że wstrzymanie przez [...]425 prac w sytuacji biegu terminu na 
przygotowanie Planu Restrukturyzacji (co stwarzało dodatkową presję na Zarząd 
LOT), przekroczenia wstępnego budżetu i wzrastających roszczeń kontrahenta 
powodowało konieczność podjęcia przez Zarząd LOT skutecznych działań 
gwarantujących zakończenie projektu.  

2. Konstrukcja zapisów umowy z [...]426 nie zabezpieczała w sposób należyty 
interesów Spółki, ponieważ m.in.:  
− dopuszczała de facto nieograniczone zwiększanie budżetu (z czego 

skorzystał zleceniobiorca), na co Zarząd LOT miał bardzo ograniczony wpływ, 
− w punkcie 37 załącznika B do umowy określono, że LOT będzie zobowiązany 

do zapłacenia za wszystkie niezakończone prace, usługi już wykonane oraz 
koszty poniesione do dnia skutecznego rozwiązania umowy (włącznie  
z dniem rozwiązania) – co w zaistniałej sytuacji rodziło ryzyko konieczności 
zapłaty za zafakturowane przez [...]427 czynności, 

− nie określono warunków współpracy w przypadku przekroczenia w ramach 
prowadzonych prac budżetu godzinowego – stwierdzono jedynie, że strony  
w dobrej wierze uzgodnią dalsze warunki współpracy, 

                                                      
416 Ibidem. 
417 Ibidem. 
418 Ibidem. 
419 Ibidem. 
420 Ibidem. 
421 Ibidem. 
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− rozpoczęcie prac, które spowodowałyby przekroczenie szacowanego 
wynagrodzenia wymagało jedynie poinformowania o tym fakcie, a nie 
uzyskania zgody LOT. W przypadku prac już realizowanych, [...]428 miał 
poinformować z wyprzedzeniem (nie wskazano jakim i nie wprowadzono 
konieczności uzyskania zgody), jeżeli  stanie się prawdopodobne, że [...]429 
będzie zmuszony do dokonania korekty (§ 6 pkt 8). 

3. Analiza możliwości dokonania przez LOT wypowiedzenia umowy zlecenia 
świadczenia usług doradczych w procesie notyfikacji indywidualnej pomocy 
publicznej na restrukturyzację zawartej z [...]430 i ryzyka związanego 
z rozwiązaniem umowy z firmą [...]431 została dokonana przez firmę [...]432 
dopiero w marcu 2013 r., tj. po podpisaniu umów z firmami [...]433, [...]434 i [...]435 
(co nastąpiło w lutym 2013 r.).  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 
Kontrola wykazała, że nieprawidłowości ujawnione w obszarze zakupu usług 
doradczych miały charakter powszechny i systemowy, a wynikały – w ocenie NIK – 
z nadmiernej swobody w prowadzeniu procesów zakupowych usług tego rodzaju  
i ich rozliczaniu. Sytuacja finansowa Spółki a przede wszystkim fakt, że dla 
zbilansowania działalności co roku dokonywano wyprzedaży majątku, powinny 
skutkować zachowaniem przez Zarząd szczególnej dbałości o prawidłowe, pod 
względem gospodarności, wydatkowanie środków  

IV. Uwagi i wnioski 
Analiza działalności Spółki w okresie objętym kontrolą wskazuje,  
że najpoważniejszym problemem przewoźnika jest niewystarczający w stosunku do 
ponoszonych kosztów strumień przychodów. Bardzo trudnym dla działalności LOT 
będzie koniec 2015 r. oraz, w szczególności, początek 2016 r., kiedy to przewoźnik 
stanie przed koniecznością uruchomienia nowych połączeń, których przygotowanie 
i wdrożenie będzie wiązało się z poniesieniem dodatkowych kosztów (pozyskania 
samolotów, slotów, załóg, promocji, zmian w systemach rezerwacyjnych itp.).  
W obecnej sytuacji posiadane przez Spółkę zasoby mogą okazać się 
niewystarczające, a co za tym idzie kluczowym problemem pozostanie znalezienie 
źródeł finansowania rozwoju. Chociaż działania restrukturyzacyjne pozwoliły na 
redukcję kosztów, istnieje poważne ryzyko, że doprowadziły również do poważnej 
redukcji przychodów z pasażerów płatnych i dlatego, w ocenie NIK, pozyskanie 
wiedzy dotyczącej przyczyn odpływu klientów może mieć kluczowe znaczenie przy 
opracowywaniu planów rozwojowych. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że działania w zakresie zwiększania przychodów 
niosą ze sobą niezwykle wysokie ryzyko niepowodzenia, również z uwagi na 
wywierające coraz większą presję otoczenie zewnętrzne. Dotyczy to z jednej strony 
działalności przewoźników niskokosztowych, którzy wymuszają stałą obniżkę 
wartości Yields, a z drugiej strony, m.in. z ekspansją przewoźników z regionu Zatoki 
Perskiej. Tradycyjne linie państw zachodnich (dysponujące nieporównywalnie 
większym niż LOT potencjałem możliwości i zasobów) już teraz obawiają się 
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superłączników436, które rozwijają się w imponującym tempie. Szybki rozwój 
superłączników w znacznym stopniu wynika z czynnika pozostającego poza kontrolą 
decydentów, a mianowicie lokalizacji. Dzięki wygodnemu położeniu Zatoki Perskiej 
pomiędzy Europą, Azją, Afryką i Ameryką, wszystkie te kontynenty są w zasięgu 
nowoczesnych samolotów latających na dalekich trasach437. Należy przy tym 
pamiętać, że [...]438 było jednym z głównych elementów Biznes Planu 2012-2018,  
na podstawie którego LOT planował [...]439, co w obliczu przedstawionych wcześniej 
analiz wydaje się celem nierealnym. Podobne problemy mogą spotkać realizację 
połączeń transatlantyckich, jeśli np. Norwegian zdecyduje się na tych trasach 
uruchomienie tanich lotów, a w jego ślad pójdą Ryanair i inni przewoźnicy440. 

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 Kontroli441, wnosi o: 

1. Dokonanie analizy:  
a. przyczyn drastycznego spadku wpływów od pasażerów płatnych, 
b. porównawczej korzyści związanych z obniżeniem kosztów usług 

wpływających jednocześnie na obniżenie standardu oferty produktowej 
z utraconymi wpływami i podjęcie wynikających z analizy decyzji 
korygujących, 

c. możliwości znaczącego zwiększenia oferowania uwzględniającej możliwości 
pozyskania środków finansowych na rozwój nowych połączeń, 

d. wpływu na przyszłe wyniki Spółki mniejszych niż określone w Planie 
Restrukturyzacji przychodów z działalności podstawowej, 

e. możliwych scenariuszy spłaty zobowiązań krótkoterminowych. 

2. Uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji dotyczących rodzaju zawieranych 
kontraktów hedgingowych, zarówno dodatniej, jak i ujemnej wyceny i ich skutku 
dla sytuacji płynnościowej LOT. 

3. Wprowadzenia procedur mających na celu unikanie sytuacji, w której Spółka traci 
możliwości obniżenia kosztów działalności poprzez utratę możliwych do 
uzyskania rabatów. 

4. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych regulacji obejmujących swoim zakresem 
obieg dokumentów i sposób ich zabezpieczenia w przypadku likwidacji jednostek 
organizacyjnych Spółki bądź zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych. 

5. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych regulacji obejmujących zawieranie  
i rozliczanie umów menadżerskich zgodnie z uwagą zespołu audytorów 
wewnętrznych LOT. 

6. Stosowanie w zawieranych umowach zapisów pozwalających na lepsze 
zabezpieczenie interesów Spółki. 

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

                                                      
436 Emirates, Qatar Airways i Etihad Airways, do których w ostatnich latach dołączyły Turkish Airlines. 
437 „Super-connecting the world” www.economist.com. 
438 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.) – NIK wyłączyła jawność informacji w interesie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. 

439 Ibidem. 
440 Ibidem. 
441 Dz.U. z 2015 r. poz.1096. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 28 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r.  

                                    

                                 Tekst ujednolicony 

zgodnie z uchwałą Zespołu Orzekającego  
Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli 

z dnia 25 listopada 2015 r. (znak: KPK-KPO.443.208.2015) 
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