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   Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

ACI Airports Council International Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych – organizacja,  
której celem jest: promowanie regulacji prawnych i międzynarodowych umów,  
współpraca w zakresie wymiany informacji oraz udzielanie specjalistycznej 
pomocy nowo powstałym portom lotniczym

CP Casinos Poland Sp. z o.o.

DL Departament Lotnictwa, komórka organizacyjna w MIR

Hub lotniczy lotniczy port przesiadkowy

KE Komisja Europejska 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Ksh kodeks spółek handlowych 

Minister minister właściwy ds. transportu, W okresie objętym kontrolą funkcje ministra 
właściwego ds. transportu pełnili MIR, MTBGM, MTŻiŁ

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MTBGM Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

MTŻiŁ Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności

OOU obszar ograniczonego użytkowania

PPL Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

GK PPL grupa kapitałowa PPL

ND PPL naczelny dyrektor PPL 

PDO Program Dobrowolnych Odejść Pracowniczych w PPL

Plan Generalny 
2012–2037

Plan Generalny Rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie   
na lata 2012–2037

Plan Generalny 
2015–2040

Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2015–2040

PLL LOT Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PIP Państwowa Inspekcja Pracy

Lotnisko wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części 
przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i  naziemnego lub nawodnego 
ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami 
i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk

Port lotniczy lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych

Prawo lotnicze ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze



TEN-T program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych

Strategia 2012–2022 Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – Zarządzającego 
Portem Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie – węzła sieci TEN-T na lata 
2012–2022

Strategia 2014–2024 Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” na lata 2014–2024

SG Straż Graniczna

SOL Straż ochrony lotniska – wewnętrzna służba ochrony lub specjalistyczna 
uzbrojona formacja ochronna (SUFO) działająca na  podstawie ustawy z  dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.), 
realizująca zadania na  rzecz ochrony lotnictwa cywilnego i  podlegająca 
zarządzającemu lotniskiem

Ustawa o PPL ustawa z  dnia 23  października 1987  r. o  przedsiębiorstwie państwowym   
„Porty Lotnicze”

Ustawa kominowa ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami prawnymi

UE Unia Europejska

ULC Urząd Lotnictwa Cywilnego

ZUZP Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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  Temat i numer kontroli

Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”1 i Grupy Kapitałowej PPL (P/15/020).

  Tło badanej problematyki i uzasadnienie podjęcia kontroli

Kontrola została podjęta z inicjatywy NIK i włączona do Planu pracy NIK na 2015 r.

Inspiracją do przeprowadzenia kontroli były m.in. informacje o pogarszających się wynikach 
ekonomicznych PPL w  kolejnych trzech latach i  możliwości osiągnięcia straty netto. 
Planowanym przez nowego Naczelnego Dyrektora PPL, powołanego w lutym 2014 r., działaniom 
restrukturyzacyjnym towarzyszyły napięcia społeczne i spór zbiorowy. PPL jest podmiotem 
mającym decydujący wpływ na  rynek usług lotniskowych w  Polsce, ponieważ posiada  
akcje/udziały w spółkach zarządzających wszystkimi znaczącymi portami lotniczymi, a podmioty 
z GK PPL obsługują około 98% pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce. Do NIK kierowane  
były skargi, w tym poselskie, dotyczące różnych aspektów funkcjonowania PPL.

  Cele kontroli

Głównym celem kontroli była ocena, czy osiągane są rezultaty zakładane w Strategii Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze”. 

Cele szczegółowe kontroli odnosiły się do zasadności, przebiegu i efektów działań restrukturyzacyjnych 
podejmowanych przez PPL oraz udziału ministra właściwego ds. transportu, który pełni funkcję 
organu założycielskiego, w kreowaniu rozwoju PPL i nadzorowaniu jego działalności. 

  Zakres podmiotowy kontroli, okres objęty kontrolą, podstawa prawna i kryteria kontroli

Skontrolowano Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju2 oraz Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”.

Kontrola realizowana była w okresie od 17 sierpnia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. i obejmowała 
lata 2012–2015 (I półrocze) z uwzględnieniem zdarzeń przed i po tym okresie, które miały wpływ 
na kontrolowaną działalność.

Oba podmioty były kontrolowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1, tj. legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności.

W niniejszej Informacji wykorzystano także ustalenia kontroli P/15/098 Wykorzystanie potencjału 
Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” przeprowadzonej w PPL na przełomie lat 2015/20164.

1  Dalej także Przedsiębiorstwo.

2  Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

3  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096.

4  Wystąpienie pokontrolne KGP.410.012.01.2015/1; P/15/098 z dnia 14 stycznia 2016 r.
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 2.1  Ocena ogólna kontrolowanej działalności

NIK ocenia pozytywnie podjęcie w 2014 r. działań restrukturyzacyjnych PPL oraz dotychczasowy 
przebieg i efekty5 prowadzonej restrukturyzacji. Konieczność restrukturyzacji wynikała 
z niekorzystnej struktury przychodów, prognozowanego pogarszania wyników finansowych 
Przedsiębiorstwa oraz zwiększania udziału kosztów osobowych w strukturze kosztów. 
Wyniki finansowe uzyskane w 2015 r. oraz efekty restrukturyzacji zatrudnienia wskazują, 
że odwrócone zostały niekorzystne trendy.

Niezależnie od pozytywnej oceny działań restrukturyzacyjnych, kontrola wykazała 
niedostateczny nadzór ministra właściwego ds. transportu nad PPL. Minister nie sporządzał 
autonomicznych ocen pracy ND PPL, poprzestając na powielaniu ocen dokonywanych przez 
organy samorządu pracowniczego, ponadto wykazywał pasywność w wyznaczaniu celów 
i kierunków rozwoju PPL. Minister nie reagował na zaniedbania PPL w sferze inwestycji,  
także kapitałowych. Przedsiębiorstwo poniosło straty w wyniku nieprawidłowości  
w procesach inwestycyjnych, a łączna wartość należących do niego akcji i udziałów w spółkach 
GK PPL została przeszacowana (obniżona) o 46%, w tym w grupie spółek zarządzających 
lotniskami o 57%. 

Polityka taryfowa PPL była kreowana z poszanowaniem zasady równego traktowania 
kontrahentów. Podejmowano działania w celu poprawy struktury przychodów poprzez 
zwiększenie przychodów pozalotniczych oraz działania zmierzające do racjonalizacji kosztów. 
Ramy i sposób przeprowadzenia restrukturyzacji, a także długofalowe cele, zostały określone 
w dokumentach „Biznes Plan P.P. „Porty Lotnicze” z elementami restrukturyzacyjnymi 
na lata 2014–2015” i „Strategia P.P. „Porty Lotnicze” na lata 2014–2024”, które zyskały 
pozytywną opinię organów Samorządu Załogi PPL. Przebieg i efekty wdrażania Strategii 
2014–2024 były systematycznie monitorowane i oceniane przez Przedsiębiorstwo. 

Opracowano także „Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2015–2040”,  
który zyskał pozytywną opinię Zebrania Delegatów Samorządu Załogi PPL i był w trakcie 
procesu zatwierdzania. Wcześniejsze dwie próby opracowania dokumentów strategicznych 
dla PPL nie doprowadziły do opracowania dokumentów o zadowalającej jakości. 

NIK pozytywnie ocenia wypracowanie i realizację przez PPL strategii wobec podmiotów 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PPL i prawidłowość wykonywania praw z posiadanych 
przez PPL akcji i udziałów w spółkach. 

 2.2  Synteza wyników kontroli

1. Konieczność restrukturyzacji PPL wynikała z zaniechań i nieprawidłowości, które miały miejsce 
przed 2014 r., które polegały m.in. na: 

 � przyjęciu niekorzystnych dla PPL rozwiązań w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
i dopuszczeniu do przerostu zatrudnienia [str. 31–35 Informacji], 

 � braku skutecznego nadzoru nad prowadzeniem niektórych inwestycji, przyjmowaniu  
zbyt optymistycznych założeń przy planowaniu inwestycji oraz opóźnieniach w tworzeniu 
odpisów aktualizujących [str. 26–30 Informacji],

5  Okres objęty kontrolą nie obejmował żadnego całego roku obrotowego, w którym wystąpiły efekty działań restrukturyzacyjnych, 
a kompleksowa analiza skutków restrukturyzacji powinna obejmować kilka lat obrachunkowych. 
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 � dofinansowywaniu podmiotów z grupy kapitałowej PPL mimo braku rokowań na zwrot 
zainwestowanego kapitału oraz zawarciu nieopłacalnej gospodarczo umowy o zarządzaniu 
lotniskiem w Zielonej Górze [str. 39–42 Informacji],

 � dopuszczeniu przez byłego ND PPL do opracowania „Planu Generalnego Rozwoju Portu 
Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na lata 2012–2037” i „Strategii Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” – Zarządzającego Portem Lotniczym im. F. Chopina 
w Warszawie – węzła sieci TEN-T na lata 2012–2022”, które wymagały aktualizacji już 
w momencie ich odbioru i z tego powodu nie uzyskały pozytywnej opinii Zebrania 
Delegatów Samorządu Załogi PPL [str. 17–20 Informacji]. Minister Infrastruktury i Rozwoju, 
który uczestniczył w procesie zamówienia dokumentów strategicznych, nie skorzystał 
z okazji do wskazania w nich pożądanych dla Państwa celów i kierunków rozwoju PPL 
[str. 15 Informacji]. 

2. PPL uzyskało w latach 2011–2015 wynik na sprzedaży na poziomie odpowiednio: 102 758 tys. zł, 
72 742 tys. zł, 99 553 tys. zł, - (minus) 90 898 tys. zł, 229 202, tys. zł6, a wynik finansowy netto 
odpowiednio: 71 842 tys. zł, 717 676 tys. zł, - (minus) 318 430 tys. zł, - (minus) 88 642 tys. zł, 
212 786,2 tys. zł7. Strata wykazana w sprawozdaniu PPL za 2013 r. wynikała z przeprowadzenia 
zgodnych z ustawą o rachunkowości, operacji księgowych, polegających na utworzeniu rezerw 
na ew. odszkodowania z tytułu obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) oraz roszczeń byłych 
właścicieli gruntów zajmowanych pod Lotnisko im. Chopina w Warszawie w kwocie 278,3 tys. zł 
i nie spowodowała pogorszenia faktycznej sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa.

       [str. 21, 26 Informacji]

3. Minister właściwy ds. transportu nie kreował konkretnej koncepcji rozwoju PPL. Wsparcie Ministra 
w zakresie planów rozwojowych PPL ograniczone zostało do pośrednictwa w zapewnieniu PPL 
pomocy finansowej pochodzącej ze środków UE, bez zapewnienia wsparcia merytorycznego. 
Organ założycielski nie przekazywał PPL żadnych założeń ani celów, które miałyby być 
uwzględnione w dokumentach strategicznych. Prace legislacyjne nad przygotowanym przez MIR 
projektem ustawy o komercjalizacji PPL nie doprowadziły do jej uchwalenia. PPL działa w formie 
przedsiębiorstwa państwowego, chociaż planowana była jego komercjalizacja. Uchwalona  
w 1987 r. ustawa o PPL jest niedostosowana do obecnych warunków gospodarczych i zawiera 
archaiczne regulacje.                                                                                           [str. 16–17, 52 Informacji]

4. Działania restrukturyzacyjne zostały poprzedzone zmianą na stanowisku ND PPL, dokonaną  
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju po zasięgnięciu opinii organów samorządu pracowniczego, 
ale bez wskazania przyczyn tej zmiany. Zmiana została dokonana bez przeprowadzenia 
konkursu, mimo że taką możliwość przewiduje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 1987 r. 
o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”8. Poprzedni ND PPL nie był autonomicznie 
oceniany, bowiem minister właściwy ds. transportu powielał jedynie oceny dokonywane  
przez Zebranie Delegatów Samorządu Załogi PPL. Karta celów ND PPL na 2015 r. została 
ustalona dopiero we wrześniu 2015 r., chociaż powinna być ustalona najpóźniej do końca 
I kwartału 2015 r.                                                                                                                [str. 13–15 Informacji].

6  Wynik niezaudytowany.

7  Jw.

8  Dz. U. Nr 33, poz. 185, ze zm.
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5. PPL dysponowało spójnym systemem planowania gospodarczego oraz rzetelną  
sprawozdawczością. Realizacja planów oraz sytuacja Przedsiębiorstwa były systematycznie 
monitorowane, a kierownictwo Przedsiębiorstwa było informowane o wszelkich aspektach jego 
funkcjonowania poprzez raporty controllingowe m.in. dla Zarządu PPL i Rady Pracowniczej, 
raporty statystyczne oraz prezentacje dotyczące sytuacji finansowej PPL i realizacji budżetu  
[str.21–22 Informacji]. Przeprowadzona w trakcie kontroli analiza taryf i umów z 10 przewoźnikami 
wykazała, że PPL stosowało zasadę równego traktowania kontrahentów, określoną art. 67 ust. 1 
Prawa lotniczego. PPL podjęło działania w celu poprawy struktury przychodów, intensyfikując 
przychody z działalności pozalotniczej.                                                                              [str. 23–24 Informacji]

6. Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia miała przynieść Przedsiębiorstwu ok. 100 mln zł 
oszczędności rocznie, co oznacza, że poniesione koszty restrukturyzacji zwrócą się w okresie 
trzech lat. W wyniku restrukturyzacji – zatrudnienie w PPL na koniec I półrocza 2015 r. 
w porównaniu do zatrudnienia na koniec 2013 r., zmniejszyło się o 771 pracowników, tj. o 35,5%. 
Koszty restrukturyzacji wpłynęły na to, że PPL poniosło stratę netto w 2014 r. Zdiagnozowany 
w 2014 r. przez firmę doradczą, choć znany wcześniej problem przerostu zatrudnienia w PPL 
wynikał z braku wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych. Skutki przerostu zatrudnienia 
to kwota 300 mln zł wypłaconych odpraw. Już w 2001 r. NIK wskazywała9 niekorzystne dla PPL 
działania Dyrekcji PPL w latach 1998 i 1999, skutkujące przyjęciem postanowień w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) powodujących nieuzasadniony wzrost kosztów osobowych 
w razie podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Wyniki uzyskane przez PPL w 2015 r.  
oraz planowane na lata następne, wskazują na możliwość zmiany dotychczasowej tendencji 
do pogarszania się wyników ekonomicznych.                                       [str. 24, 31–35 Informacji]

7. Wyniki ekonomiczne i stabilna sytuacja majątkowa Przedsiębiorstwa pozwalały na pozyskiwanie 
finansowania na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Wydłużeniu uległ czas realizacji 
trzech projektów inwestycyjnych PPL, w porównaniu do początkowo zakładanego okresu ich 
realizacji:

 � Budowa hotelu na parkingu P2 – planowana do realizacji w latach 2007–2008, zakończona 
zostanie w połowie 2016 r.;

 � Rozbudowa pola manewrowego – planowana do realizacji w latach 2007–2010, zakończona 
została we wrześniu 2015 r.;

 � Budowa frontu spustowego paliwa lotniczego – planowana do realizacji w latach 2005–2007, 
zakończona zostanie w połowie 2016 r.

Opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych powodowały wzrost kosztów ich realizacji 
oraz opóźniały osiągnięcie przez PPL spodziewanych efektów. Opóźnienia w realizacji inwestycji 
mogły wynikać z nieopracowania systemu zarządzania ryzykiem w PPL. Już w wystąpieniu 
pokontrolnym10 z dnia 22 października 2010 r. NIK oceniła, że ND PPL nie zrealizował wniosku 
pokontrolnego NIK dotyczącego wprowadzenia mechanizmów zarządzania ryzykiem  
przy realizacji kontraktów i określenia ścisłych procedur przygotowania i realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych.                                                                                                          [str. 26–31 Informacji]

9  W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2001 r. po kontroli pn. działalność Państwowego Przedsiębiorstwa  
„Porty Lotnicze” w Warszawie w latach 1998–2000 DTL – 41002-2/00.

10  W wystąpieniu pokontrolnym KKT-4111-01-01/2010.
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8. Kontrola wykazała, że nadzór sprawowany przez PPL nad niektórymi inwestycjami był 
nierzetelny, a nieprawidłowości popełniane były także na etapie uznawania inwestycji  
za zaniechane. Straty PPL poniesione w wyniku zaniechania 12 rozpoczętych inwestycji 
wyniosły 27,8 mln zł. ND PPL, mimo złożonego przez Zebranie Delegatów wniosku w tej sprawie, 
nie doprowadził do ustalenia pełnego kręgu osób ponoszących osobistą odpowiedzialność  
za straty wynikające z poniesionych nakładów (18,5 mln zł) na realizację tzw. Systemu Hydrant. 
Dopiero w wyniku wniosku NIK, PPL złożyło stosowne zawiadomienie do organów ścigania.      
                                                                                                                             [str. 29 i str. 46 Informacji]

9.  W 2013 r. dokonano sprzedaży 68 środków trwałych, uprzednio przekwalifikowanych 
na towary, z których 66 sprzedano bez uzyskania zgody Rady Pracowniczej, co w istocie było 
obejściem art. 10 ust. 3 ustawy o PPL. Na nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem 
trwałym PPL wskazano w wynikach kontroli przeprowadzonej przez MIR. W celu wyeliminowania 
nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami trwałymi PPL wprowadziło do stosowania  
nowe Instrukcje oraz przeprowadziło kontrolę wewnętrzną.                  [str. 24–25 Informacji]

10. PPL posiada akcje/udziały w 15 spółkach, z których 10 zarządza lotniskami. Spółki zarządzające 
lotniskami były w przeszłości oddziałami PPL i przy ich zakładaniu PPL wnosiło do spółek 
zorganizowane części przedsiębiorstwa, a także wkłady pieniężne. Niekorzystne wyniki 
ekonomiczne tych spółek spowodowały konieczność zaktualizowania wartości akcji/udziałów 
z kwoty 727 mln zł do 311 mln zł, tj. o ok. 57%. Nakłady finansowe PPL na podnoszenie kapitału 
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. i PL Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. były dokonywane 
w celu umożliwienia wykorzystania środków unijnych do rozbudowy ich infrastruktury, 
ale przedsięwzięcia te, podobnie jak zarządzanie przez PPL lotniskiem Zielona Góra-Babimost, 
nie mają znaczenia biznesowego dla rozwoju PPL. Inwestycje kapitałowe PPL poprzedzane 
były analizami, także pod kątem zgodności tych operacji z przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej.                                                                                                    [str. 39–42 Informacji]

11. PPL zleciło opracowanie strategii wobec spółek Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL) i przyjęło ją  
do realizacji. Strategia przewiduje, że PPL będzie podejmowało działania zmierzające do zbycia 
udziałów w pięciu spółkach, z których cztery zarządzają lotniskami (w Rzeszowie, Szczecinie, 
Bydgoszczy i Poznaniu). Nie powiodły się próby zbycia udziałów posiadanych przez PPL w Casinos 
Poland Sp. z o.o. i Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. Nie doprowadzono do przejęcia 
majątku PPL znajdującego się w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost przez Województwo 
Lubuskie. Województwo Lubuskie przedstawiło koncepcję powierzenia PPL obowiązku 
świadczenia usług publicznych na podstawie art. 183 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze11 . 
                                                                                                                                          [str. 39–42 Informacji]

12. Sekretarz Stanu, działający z upoważnienia Ministra, niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym 
uznał w dniu 13 sierpnia 2013 r. za wykonaną przez PPL dyspozycję art. 64 Prawa lotniczego 
zobowiązującą wspólników w spółkach będących właścicielami lotnisk użytku publicznego  
do zawiadomienia o przekroczeniu progu 49% udziału w kapitale, podczas gdy ten udział został 
przekroczony znacznie wcześniej. Podwyższenie kapitału powodujące przekroczenie progu 49% 
zostało uchwalone w dniu 28 września 2012 r., a zarejestrowane w KRS w dniu 3 stycznia 2013 r.  
                                                                                                                                            [str. 15–16 Informacji] 

11  Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm.
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13. Kontrola wykazała, że ministrowie właściwi do spraw transportu i kierownictwo PPL wykonali 
wszystkie wnioski z poprzednich kontroli NIK.                                                [str. 43–45 Informacji] 

14. Finansowe rezultaty niniejszej kontroli wyniosły ok. 329 mln zł, w tym ok. 300 mln zł to koszty 
likwidacji przerostów zatrudnienia, 28 mln zł to straty związane z zaniechaniem inwestycji  
oraz 1,6 mln zł wydane na aktualizacje strategicznych dokumentów.                 [str. 48 Informacji]

 2.3  Uwagi i wnioski

1) Brak zainteresowania samorządów nabyciem udziałów PPL w Porcie Lotniczym Szczecin- 
-Goleniów Sp. z o.o. oraz przejęciem majątku PPL znajdującego się w Porcie Lotniczym  
Zielona Góra-Babimost mogą wskazywać, że PPL będzie zmuszone w dalszym ciągu ponosić 
konsekwencje niekorzystnej sytuacji ekonomicznej tych podmiotów i pozostałych spółek 
zarządzających lotniskami regionalnymi, które nie rokują dywidendy z udziałów. Rada Ministrów 
powinna rozważyć wdrożenie rozwiązań motywujących samorządy zainteresowane 
utrzymywaniem lotnisk regionalnych do przejmowania pełnej odpowiedzialności za ich 
funkcjonowanie.

2) Rada Ministrów powinna rozważyć także zaktualizowanie podstaw prawnych działania PPL  
oraz zasad nadzoru nad nim przez właściwego ministra poprzez zapewnienie aktualizacji 
(nowelizacji) ustawy o PPL bądź przyjęcie założeń projektu ustawy umożliwiającej przekształcenie 
Przedsiębiorstwa w spółkę Prawa handlowego.

3) Przeważający udział PPL i spółek GK PPL w infrastrukturze krajowego rynku lotniczego stanowi, 
że Przedsiębiorstwo decyduje o kierunkach rozwoju największych polskich lotnisk. Prawo lotnicze, 
ani żadne inne przepisy, nie gwarantują spójności koncepcji rozwoju PPL z polityką transportową 
Państwa. Minister właściwy ds. transportu powinien zwiększyć aktywność w kreowaniu 
długookresowych celów PPL i sposobów ich realizacji.
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 3.1  Nadzór ministra właściwego ds. transportu nad PPL

Przepisy art. 51 ustawy o PPL zobowiązują Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności12 do sprawowania 
nadzoru nad PPL oraz dokonywania kontroli i oceny działalności Przedsiębiorstwa oraz pracy  
ND PPL (art. 53). Zatwierdzony przez ministra wewnętrzny dokument z dnia 11 sierpnia 2008 r. 
określa Szczegółowy tryb nadzoru nad przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” 
wykonywanego przez komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury13. W II półroczu 2015 r. 
w resorcie trwały prace nad stworzeniem ogólnego, uniwersalnego dokumentu odnoszącego się 
do zasad nadzoru nad jednostkami podległymi i nadzorowanymi. 

Kontrola wykazała, że konieczność restrukturyzacji PPL wynikała z zaniechań i nieprawidłowości, 
które miały miejsce przed 2014 r., do których przyczynił się niedostateczny nadzór nad PPL 
sprawowany przez kolejnych ministrów ds. transportu. 

3.1.1. Ocena pracy PPL i ND PPL przez Ministra

Departament Lotnictwa MIR wykonywał zadania w zakresie nadzoru Ministra nad PPL poprzez: 
 � monitorowanie istotnych dla działalności PPL decyzji Zarządu oraz efektów pracy Zarządu  

według kryteriów ukierunkowanych na wspieranie wzrostu wartości PPL oraz realizację polityki 
państwa w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego;

 � bieżącą ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa;
 � kontrolę terminowości i prawidłowości realizacji inwestycji finansowanych ze środków 

budżetowych państwa;
 � prowadzenie kontroli zgodnie z resortowym planem kontroli realizowanym przez Departament 

Kontroli;
 � identyfikowanie wszelkich spraw i spostrzeżeń związanych z uchybieniami lub nieprawidłowościami;
 � rekomendowanie działań naprawczych w stosunku do spraw i spostrzeżeń związanych 

z nieprawidłowościami oraz sposobu wdrożenia działań naprawczych;
 � składanie okresowych sprawozdań lub bieżących informacji o wynikach nadzoru Ministrowi 

Infrastruktury.

Spośród dokumentów wymienionych w Zasadach nadzoru, PPL nie przekazywało, (a Ministerstwo 
odstąpiło od egzekwowania) planów ekonomiczno-finansowych i sprawozdań F-01. DL traktował 
Zasady nadzoru jako wiążące jedynie komórki organizacyjne MIR uznając, że jego postanowienia 
nie wiążą PPL. DL nie występował pisemnie do Przedsiębiorstwa o udostępnianie dokumentów 
planistycznych, tłumacząc to brakiem podstaw prawnych. Dopiero po zmianie Dyrektora 
Naczelnego PPL zaczęło przekazywać dobrowolnie plany ekonomiczno-finansowe. 

W MIR nie wypracowano formalnych zasad i trybu dokonywania oceny pracy ND PPL i sposobu  
jej dokumentowania. Poprzedni ND PPL został odwołany bez wskazania uzasadnienia, a wcześniej 
MIR nie dokonywał autonomicznej oceny jego pracy. 

Dyrektor DL wskazał trzy grupy ocen ND PPL, z których za najważniejszą uznał informację o wynikach 
finansowych i stanie PPL, uznając ją za pochodną jakości pracy i trafności podejmowanych 
na mocy art. 21 ustawy o PPL samodzielnych decyzji Dyrektora PPL. Jako drugą wskazał ocenę/opinię  

12  Aktualnie zadania Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności (MTŻiŁ) wykonuje Minister Rozwoju i Budownictwa, poprzednio 
Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIR), przed nim – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBGM)j. 
Wyraz Minister użyty w niniejszej Informacji oznacza jednego z wyżej wymienionych ministrów, właściwego ds. transportu.

13  Dalej Zasady nadzoru.
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wyrażaną w trybie przyznawania nagrody rocznej dla ND PPL. Jeżeli Rada Pracownicza PPL 
nie wydała opinii pozytywnej w sprawie nagrody rocznej, wówczas wniosek o nagrodę nie był 
rozpoznawany i nie realizowano procesu opiniowania ND PPL przez MIR. Jako trzecią wskazał 
realizację celów z Karty Celów, wynikającej z Umowy o zarządzanie PPL zawieranej z ND PPL.  
Według Dyrektora DL ocena stanu PPL i jego działalności, będących de facto pochodną samodzielnych 
decyzji ND PPL, zawiera informacje umożliwiające wyprowadzenie „(…) obiektywnych konkluzji 
w przedmiocie prowadzonych analiz służących ocenie efektów pracy ND PPL”. Przedstawiana 
przez DL Ministrowi Informacja o wynikach finansowych PPL i stanie Przedsiębiorstwa zawierała: 
(1) omówienie wyniku finansowego PPL oraz przychodów i kosztów, (2) analizę rachunku zysków 
i strat, bilansu oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, (3) analizę wskaźnikową, 
(4) estymację wartości PPL, (5) informacje o stanie Grupy Kapitałowej PPL, (6) istotne zdarzenia/fakty 
mające wpływ na funkcjonowanie PPL, (7) konkluzje i rekomendacje. NIK zauważa, że zgodnie 
z art. 53 ustawy o PPL Minister powinien dokonywać ocen zarówno działalności PPL, jak i pracy ND PPL. 
Nie można zatem uznać, że dokonane w 2012 r. i 2013 r. oceny stanu PPL stanowią jednocześnie 
oceny pracy ND PPL. 

W informacji o wynikach finansowych PPL osiągniętych w 2012 r. i 2013 r. oraz informacjach 
w sprawie wyników nadzoru nad PPL w 2012 r. i 2013 r., przekazywanych Sekretarzowi Stanu 
w MTBGM/MIR przez DL, zawierających ocenę stanu i działalności PPL, nie było żadnych ocen 
odnoszących się bezpośrednio do ND PPL. Takich ocen nie było także w pozostałej dokumentacji 
udostępnionej w toku kontroli.

Decyzje o nagrodach dla ND PPL były podejmowane w MIR bez autonomicznej oceny pracy ND PPL, 
przyjmowano natomiast oceny dokonywane przez samorząd pracowniczy. W 2012 r., w oparciu 
o pozytywną ocenę ND PPL wyrażoną przez Zebranie Delegatów PPL, Minister pozytywnie ocenił 
(ocena za 2011 r.) ND PPL – w trybie przyznania nagrody rocznej. Za 2012 r. i 2013 r.14 Zebranie 
Delegatów PPL nie dokonało pozytywnych ocen Naczelnego Dyrektora PPL, więc „automatycznie 
nie otrzymał on pozytywnej oceny Ministra”. 

Wskazany w wyjaśnieniach „automatyzm oceny” oraz jej dokonywanie „poprzez efekty jego (ND PPL) 
decyzji, czyli stan Przedsiębiorstwa” oraz „wyprowadzanie konkluzji i rekomendacji” potwierdza 
jedynie ustalenia kontroli, że w istocie praca ND PPL nie była oceniana autonomicznie przez 
ministra właściwego do spraw transportu. 

3.1.2. Zmiana na stanowisku ND PPL

Art. 24 ustawy o PPL stanowi, że Naczelnego Dyrektora powołuje i odwołuje Minister po zasięgnięciu 
opinii Rady Pracowniczej, a wyłonienie kandydatów na stanowisko Naczelnego Dyrektora  
może nastąpić w drodze konkursu. 

Funkcję ND PPL w okresie od 27 lutego 2008 r. do 7 lutego 2014 r. pełnił Michał Marzec. 

W dniu 31 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Rynasiewicz Sekretarz Stanu w MIR, wystąpił do Rady 
Pracowniczej PPL o wyrażenie opinii nt. odwołania ze stanowiska ND PPL Michała Marca 
oraz powołania na to stanowisko Michała Kaczmarzyka15. Planowaną zmianę uzasadniono 
potrzebą zwiększenia skuteczności zarządzania PPL. W dniu 5 lutego 2015 r. Rada Pracownicza PPL, 

14  Zebranie Delegatów Samorządu Załogi PPL uchwałą Nr 7/IX/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. (już po jego odwołaniu  
przez Ministra) negatywnie oceniło działalność Dyrektora PPL za 2013 r.

15  Do pisma załączono życiorys kandydata.
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nie wyrażając żadnej opinii, poinformowała Ministra, że przyjęła do wiadomości zamiar zmiany  
ND PPL. W dniu 7 lutego 2014 r. Sekretarz Stanu w MIR, działając z upoważnienia ministra, odwołał 
Michała Marca ze stanowiska ND PPL oraz powołał na to stanowisko Michała Kaczmarzyka. 

Powołanie nowego ND PPL nastąpiło bez przeprowadzenia konkursu, chociaż taką możliwość 
przewiduje art. 24 ust. 2 ustawy o PPL. Sekretarz Stanu w MIR nie przedstawił w toku kontroli 
przesłanek, które zadecydowały o nieprzeprowadzeniu konkursu oraz o wyborze nowego  
ND PPL, nie przedstawił też procedury obowiązującej w postępowaniu na wyłonienie kandydata 
do pełnienia tej funkcji, w tym kryteriów wyboru. 

Nie podważając legalności ani zasadności decyzji w sprawie powołania nowego ND PPL, 
NIK wskazuje, że aktualne rozwiązania prawne dot. powoływania dyrektorów przedsiębiorstw 
państwowych przewidują obligatoryjne zastosowanie trybu konkursu16. Ten sposób, zdaniem NIK, 
jest bardziej transparentny od innych trybów rekrutacji, formalizuje kryteria wyboru oraz umożliwia 
udział w postępowaniu wielu osobom spełniającym te kryteria. Przeprowadzenie postępowania 
konkursowego jest narzędziem zapewnienia rzetelnej weryfikacji kandydatów, pełnej i obiektywnej 
oceny ich kompetencji oraz wyboru najlepszego kandydata. 

W okresie od dnia 7 lutego 2014 r. Minister ustalił wynagrodzenie nowego ND PPL zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi17. W dniu 9 września 2014 r. została zawarta Umowa o Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
pomiędzy PPL i Michałem Kaczmarzykiem. Zgodnie z § 4 ust. 3 Umowy o zarządzanie PPL,  
ND PPL przysługiwała premia za osiągnięcie celów określonych w Karcie Celów. Karta Celów 
na dany rok miała być ustalana najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku, którego 
dotyczyła. Kartę Celów, na 2015 r. podpisał Sławomir Żałobka, Podsekretarz Stanu w MIR, 
dopiero w dniu 18 września 2015 r. 

Opóźnienie ustalenia Karty Celów ND PPL na 2015 r. należy uznać za działanie nierzetelne.  
Karta Celów, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy o zarządzanie PPL, powinna być ustalana 
każdorazowo przez Ministra nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który  
ma obowiązywać. Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Sławomir Żałobka, 
Podsekretarz Stanu w MIR, właściwy w sprawach realizacji nadzoru Ministra nad PPL.

3.1.3. Kształtowanie koncepcji rozwoju PPL 

Ministerstwo nie kreowało aktywnie konkretnej koncepcji rozwoju PPL. chociaż uczestniczyło  
jako Instytucja Zarządzająca w przygotowaniu przez PPL zamówienia współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej, w wyniku którego wykonano opracowania strategiczne  
dla Przedsiębiorstwa. Organ założycielski w okresie objętym kontrolą nie formułował  
i nie przekazywał PPL żadnych założeń i nie formułował celów, które powinny zostać uwzględnione 
w opracowywanych dokumentach strategicznych. Jedyna rekomendacja dot. Strategii PPL, 
w okresie przed zmianą na stanowisku ND PPL, została przekazana 21 sierpnia 2012 r. przez 
ówczesnego Dyrektora DL i dotyczyła przekazania informacji odnośnie zaawansowania 
Strategii PPL oraz terminu zakończenia prac.

16  Ogólnie przyjęta w  Polsce regulacja (art.  35 ustawy z  dnia 25  września 1981  r. o  przedsiębiorstwach państwowych   
– tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, ze zm.) odnosząca się do przedsiębiorstw państwowych, stanowi, że postępowania  
w sprawie wyłonienia kandydatów na dyrektora przedsiębiorstwa państwowego przeprowadzone w  innym trybie  
niż konkurs jest nieważne.

17  Dz. U. z 2015 r. poz. 2099. 
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Ministerstwo nie wykorzystało możliwości wynikającej ze współfinansowania opracowań 
strategicznych ze środków UE do przekazania PPL własnych rekomendacji odnośnie założeń 
i oczekiwanych celów rozwojowych. Zdaniem NIK, Minister posiadając wiedzę m.in. o przerostach 
kosztów osobowych w  PPL, powinien wcześniej interweniować w  sprawie podjęcia 
restrukturyzacji w Przedsiębiorstwie. W ramach sprawowanego nadzoru założycielskiego, Minister 
może w każdym momencie przedstawić ND PPL swoje stanowisko i rekomendacje, a zgodnie 
z art. 52 ustawy o PPL Minister ma prawo nałożyć na PPL obowiązek wprowadzenia do planu 
określonego zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem w celu realizacji ważnych potrzeb 
społeczno-gospodarczych. 

3.1.4.  Egzekwowanie prawa ministra właściwego ds. transportu do wydania zakazu nabycia akcji 
– określonego w art. 64 Prawa lotniczego

Niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym było uznanie w dniu 13 sierpnia 2013 r. przez 
Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza, działającego z upoważnienia Ministra za wykonaną 
przez PPL dyspozycji art. 64 Prawa lotniczego, zobowiązującą wspólników w spółkach będących 
właścicielami lotnisk użytku publicznego do zawiadomienia o przekroczeniu określonych progów 
udziału w kapitale. 

W dniu 4 lipca 2013 r. ND PPL poinformował MIR, iż w dniu 28 września 2012 r. na mocy uchwały 
NZW spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. PPL podwyższyło kapitał zakładowy  
tej spółki o kwotę 22 427,0 tys. zł. Podwyższenie to spowodowało, iż udziały PPL w PL Szczecin- 
-Goleniów Sp. z o.o. przekroczyły próg 49% i osiągnęły 54,23%18. Transakcja została przeprowadzona 
bez wcześniejszego formalnego, pisemnego, powiadomienia MIR o zamiarze nabycia udziałów, 
wymaganego przez art. 64. ust. 1 i ust. 3 Prawa lotniczego. 

Na prośbę MIR w dniu 31 lipca 2013 r. ND PPL przekazał notatkę służbową ze spotkania w dniu 
6 marca 2012 r. z Wiceministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeuszem 
Jarmuziewiczem, na którym PPL poinformowało MIR o zamiarze konwersji długu PL Szczecin- 
-Goleniów Sp. z o.o. na udziały. Notatka nie została uznana przez MIR za wymagane zawiadomienie 
i 9 sierpnia 2013 r. do MIR wpłynęło pismo od PPL, w którym wspólnik PL Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 
zawiadamiał „o zamiarze objęcia udziałów w ilości zapewniającej, iż PP Porty Lotnicze przekroczy 
49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników” (na dzień 31 grudnia 2012 r. PPL posiadał 
47,2% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników). W dniu 13 sierpnia 2013 r. do ND PPL 
zostało skierowane pismo podpisane przez Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza, 
działającego z upoważnienia Ministra, w którym stwierdzono, iż  „(…) Minister właściwy  
ds. transportu nie identyfikuje przeszkód do dokonania transakcji polegającej na objęciu nowych 
udziałów w podmiocie „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o., które spowodują przekroczenie 
przez PPL progu 49% ogólnej liczby głosów na  zgromadzeniu wspólników. Tym samym, 
Minister uznaje dyspozycję art. 64 ustawy Prawo lotnicze za wykonaną”. 

Zgodnie z powyższym, pan Wiceminister Rynasiewicz stwierdził, iż nie identyfikuje przeszkód  
do dokonania transakcji, którą w istocie przeprowadzono osiem miesięcy wcześniej. Brak przeszkód 
dotyczył objęcia przez PPL nowych udziałów, które miało spowodować przekroczenie przez PPL 
progu 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Portu Lotniczego Szczecin- 
-Goleniów Sp. z o.o., podczas gdy w dacie powyższego stwierdzenia udziały PPL wynosiły 54,23%. 

18  Zarejestrowanie tego podwyższenia w KRS-ie nastąpiło w dniu 3 stycznia 2013 r.
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Według wyjaśnień Sekretarza Stanu w MIR Pana Pawła Olszewskiego, w piśmie z dnia 13 sierpnia 
2013 r. dyspozycja art. 64 Prawa lotniczego uznana została za wykonaną, bowiem ND PPL 
powiadomił o zamiarze dokonania przedmiotowej czynności prawnej i de facto wykonał ją 
następczo i nie nastąpiła konwalidacja dokonanej czynności, bowiem czynność dokonana 
wcześniej, która znalazła odzwierciedlenie w KRS, nie była ważna z mocy prawa. NIK nie może 
się zgodzić z tym stanowiskiem, gdyż zarejestrowanie podwyższenia kapitału dokonane w dniu 
3 stycznia 2013 r., miało charakter konstytutywny19, czyli było skuteczne z chwilą wpisu i przez cały 
okres trwania tego wpisu. Za nieprawidłowość odpowiada Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz, 
który złożył oświadczenie w piśmie z dnia 13 sierpnia 2013 r. z upoważnienia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa nie zgodził się z powyższą oceną NIK zawartą w wystąpieniu 
pokontrolnym i złożył do niej zastrzeżenia, które zostały oddalone przez Kolegium NIK20.

3.1.5. Przygotowanie komercjalizacji PPL 

Przed 2012 r. Ministerstwo rozważało zasadność, sposób i zakres przekształcenia PPL,  
ale były to jedynie prace koncepcyjne, które nie weszły w fazę prac legislacyjnych rządu. 

Projekt ustawy o komercjalizacji PPL został przekazany przez MIR do Rady Ministrów w dniu 
15 kwietnia 2014 r. Jednak pismem z dnia 7 lipca 2015 r. Sekretarz Rady Ministrów poinformował 
MIR o zwrocie projektu ustawy o komercjalizacji PPL bez podania przyczyny.

Brak działań MIR w celu aktualizacji ustawy o PPL powoduje, że w obrocie prawnym znajduje 
się akt niedostosowany do aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz warunków 
gospodarki rynkowej. Projekt ustawy o komercjalizacji PPL zakładał zmianę formy prawnej PPL 
z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną oraz regulację stanu prawnego gruntów 
na Lotnisku Chopina w Warszawie. 

Biorąc pod uwagę brak działań MIR w  celu zmiany ustawy o  PPL w  zakresie przyznania 
Ministrowi właściwemu ds. transportu większych praw nadzorczych oraz wzmocnienie 
nadzoru właścicielskiego, mające źródło w  prawach akcjonariusza po przekształceniu 
Przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego, rozpoczęcie procesu legislacyjnego projektu 
ustawy o komercjalizacji PPL dopiero w kwietniu 2014 r. należy ocenić jako spóźnione. Należy 
dodatkowo zauważyć, że w przyjętym w dniu 27 marca 2012 r. przez Radę Ministrów Planie 
prywatyzacji na lata 2012–2013 (Załącznik Nr 4, poz. 18) PPL zostało umieszczone w wykazie 
przedsiębiorstw państwowych do komercjalizacji, prywatyzacji lub likwidacji. Dodatkowo 
w Decyzji KE K(2010)437721 wskazano, iż PPL jest przedsiębiorstwem będącym własnością państwa 
i że Ministerstwo Infrastruktury planuje przekształcenie PPL w spółkę prawa handlowego. 

Należy także mieć na  uwadze, że PPL ma obowiązek dokonywania wpłat 15% z  zysku,  
po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na rzecz budżetu państwa, na podstawie art. 12. 
ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych22.  
Po ew. komercjalizacji PPL Skarb Państwa miałby możliwość bardziej elastycznego określania 
poziomu dywidendy. 

19  Zgodnie z art. 262 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.

20  Uchwałą Kolegium NIK Nr 4//2016 z dnia stycznia 2016 r. 

21  Dotyczącej dofinansowania dokumentów strategicznych PPL.

22  Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.
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 3.2  Restrukturyzacja PPL

Celem restrukturyzacji PPL było zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa, która miała 
zostać osiągnięta poprzez optymalizację w sferach: zarządzania, kosztów (w tym zatrudnienia 
i wynagrodzeń), programu inwestycyjnego, IT. Przewidywano zwiększenie przychodów i poprawę 
ich struktury poprzez zwiększenie przychodów pozalotniczych, a także outsorcing wybranych 
obszarów działalności. Sformułowano łącznie 23 inicjatywy i wyznaczono komórki odpowiedzialne 
za ich realizację. Kontrola wykazała, że zaawansowanie poszczególnych działań (z wyjątkiem 
komercjalizacji) było zgodne z założeniami. 

3.2.1. Dokumenty strategiczne

Nierzetelne, a w konsekwencji niegospodarne, było przygotowanie i realizacja przez PPL działania 
dofinansowanego przez UE, zatytułowanego „Prace studialne związane z długofalowym rozwojem 
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie” – 2009-PL-92003-S 
w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), w zakresie zadania „Sporządzenie 
strategicznych planów rozwoju portu lotniczego w oparciu o przekształcenie przedsiębiorstwa 
oraz analizę rynkową”. Opracowane w 2012 r. w ramach realizacji ww. zadania dokumenty,  
za które zapłacono wykonawcy kwotę 2 335 tys. zł brutto, nie zostały wdrożone do realizacji,  
a PPL zmuszone było zlecić w 2014 r. ich aktualizacje, które kosztowały łącznie 1 648,2 tys. zł brutto.

W wyniku wniosku PPL, złożonego za pośrednictwem ministerstwa właściwego do spraw 
transportu, Komisja Europejska, przyznała PPL (beneficjent) pomoc finansową w wysokości 
nieprzekraczającej 1 268,8 tys. euro23 na działanie związane z realizacją projektu objętego 
wnioskiem. Łączne koszty kwalifikowalnych działań oszacowano na kwotę 2 537,7 tys. euro. 
Datę finalizacji projektu wyznaczono na dzień 31 grudnia 2012 r.24 oraz określono sześć zadań, 
w tym pierwsze: sporządzenie strategicznych planów rozwoju portu lotniczego w oparciu 
o przekształcenie przedsiębiorstwa oraz analizę rynkową. W ramach pierwszego zadania, 
którego koszt kwalifikowalny miał wynieść 1 089,6 tys. euro, miały zostać opracowane  
m.in. dokumenty:

 � Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego ”Porty Lotnicze” – podmiotu zarządzającego  
Portem Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie, stanowiącym węzeł TEN-T, na lata 2012–2022.

 � Plan ogólny rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na lata 2012–2037,  
który miał być zgodny z Podręcznikiem Planowania Portów Lotniczych, Doc 9184-AN/902,  
a także miał uwzględniać wprowadzane wówczas zmiany w Prawie Lotniczym25.

W dniu 15 lipca 2010 r. pomiędzy PPL a Ministrem Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca – IZ) 
zostało zawarte porozumienie wykonawcze w celu realizacji projektu.

W dniu 31 sierpnia 2010 r., ze względu na brak możliwości uzyskania od wykonawcy produktu 
odpowiedniej jakości, PPL odstąpiło od umowy zawartej w dniu 1 marca 2010 r., której przedmiotem 
było opracowanie pn.: „Strategia P.P. Porty Lotnicze – Zarządzającego Portem Lotniczym  
im. F. Chopina w Warszawie, węzła sieci TEN-T na lata 2010–2020” i nie zapłaciło wykonawcy 
żadnego wynagrodzenia.

23  Pierwotnie była to kwota 1 305 tys. euro.

24  Pierwotnie wyznaczono datę 30 września 2011 r.

25  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm.



 

18

I S T O T N E  U S T A L E N I A  K O N T R O L I

W wyniku powtórzonego postępowania, wybrane przez PPL w postępowaniu konkurencyjnym 
konsorcjum w składzie SENER Sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., DELOITTE BUSINESS 
CONSULTING S.A. i DELOITTE S.L., wykonało w 2012 r. dwa opracowania:

 � „Plan Generalny Rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie na lata 2012–2037” 
(w umowie zastrzeżono, że zatwierdzenie „Planu Generalnego” zostało wyłączone z zakresu 
umowy26),

 � „Strategia Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” – Zarządzającego Portem Lotniczym 
im. F. Chopina w Warszawie – węzła sieci TEN-T na lata 2012–2022”. 

Wyłączenie zatwierdzania planu generalnego z zakresu umowy motywowano tym, że nie obejmował 
tego przedmiot zamówienia, ponieważ Prawo lotnicze w dniu wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia nie zawierało regulacji w zakresie planów generalnych, a także procesu 
ich opiniowania i zatwierdzania.

Ostateczne protokoły odbioru ww. prac zostały podpisane w dniu 26  listopada 2012 r., 
a zrealizowane płatności PPL na rzecz konsorcjum wyniosły 2 335,2 tys. zł brutto, w tym 1 406,5 tys. zł 
brutto za Plan Generalny 2012–2037 oraz 928,7 tys. zł brutto za Strategię 2012–2022.

W dniu 18 grudnia 2012 r. w siedzibie PPL odbyło się spotkanie z udziałem pana Tadeusza 
Jarmuziewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
podczas którego wiceminister zaakceptował „Strategię 2012–2022” oraz wstępnie ocenił pozytywnie 
„Plan Generalny 2012–2037”, który miał podlegać procedurze uzgodnień i zatwierdzenia. 

ND PPL przekazał w dniu 27 maja 2013 r. Przewodniczącemu Rady Pracowniczej „Strategię 
2012–2022” oraz „Plan Generalny 2012–2037” z prośbą o ich zaopiniowanie przez Zebranie 
Delegatów Samorządu Załogi PPL27. Oba dokumenty zostały negatywnie zaopiniowane przez 
Zebranie Delegatów z dnia 25 lipca 2013 r. z powodu dezaktualizacji ujętych w nich kluczowych 
założeń. Jednocześnie zobowiązano ND PPL do opracowania strategii oraz planu generalnego, 
uwzględniających aktualną sytuację społeczno-gospodarczą otoczenia biznesowego PPL. 

Opóźnione przekazanie „Strategii 2012–2022” oraz „Planu Generalnego 2012–2037” do zaopiniowania 
przez Zebranie Delegatów motywowane było brakiem w strukturze organizacyjnej PPL jednostki 
organizacyjnej właściwej do nadzoru i administrowania przedmiotowymi dokumentami. Ówczesny 
ND PPL nie wyjaśnił przyczyn opóźnień w przekazaniu dokumentów do zaopiniowania, ani powodu 
niewyegzekwowania zaktualizowania opracowań od ich wykonawcy.

NIK nie akceptuje argumentacji przedstawionej w toku kontroli, że półroczne opóźnienie przekazania 
przez byłego ND PPL „Strategii 2012–2022” oraz  „Planu Generalnego 2012–2037” do zaopiniowania 
przez Zebranie Delegatów można uzasadnić brakiem w strukturze organizacyjnej PPL jednostki 
właściwej do nadzoru i administrowania przedmiotowymi dokumentami. 

Wykonawcy „Strategii 2012–2022” oraz „Planu Generalnego 2012–2037” odmówili dokonania 
aktualizacji tych dokumentów w ramach realizacji postanowienia §14 umowy, tj. gwarancji, 
a także zażądali usunięcia z dokumentów swoich logotypów w przypadku dokonania modyfikacji 
dokumentów przez PPL. PPL nie zleciło wykonania opinii prawnej ws. możliwości wyegzekwowania 
od wykonawcy aktualizacji dokumentów lub dochodzenia odszkodowania i uznało, że nie zaistniała 
żadna szkoda związana z realizacją umowy oraz że zamówienie zostało wykonane należycie, 
zgodnie z warunkami i treścią umowy, odebrane i opłacone.

26  To zastrzeżenie powtórzono za Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

27  Dalej także Zebranie Delegatów.
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Niezależnie od faktu, że obowiązek sporządzania, opiniowania i zatwierdzania planów generalnych 
wprowadzono aktualizacją Prawa lotniczego z dnia 30 czerwca 2011 r., tj. w trakcie przygotowywania 
przez PPL postępowania na wykonanie ww. dokumentów (ogłoszenie postępowania nastąpiło 
7 października 2010 r., a umowę podpisano w dniu 27 lipca 2011 r.), NIK stoi na stanowisku,  
że należało tak sformułować warunki zamówienia, aby zagwarantowane było skorzystanie przez 
wykonawców z możliwie najnowszych prognoz oraz aby zapewnione było wykonanie dokumentów 
z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. Należy bowiem wskazać, że KE już w Decyzji K(2010) 4377 
z dnia 22 czerwca 2010 r. przewidywała, że plan generalny miał być zgodny z Podręcznikiem 
Planowania Portów Lotniczych Doc 9184-AN/902, a także miał uwzględniać przygotowywane 
wówczas zmiany w Prawie lotniczym. Argument Dyrektora Pionu Finansowego PPL, że Strategia 
2012–2022 straciła swoją aktualność, gdyż „nie przewidywała przeprowadzenia gruntownej 
restrukturyzacji firmy”, dyskredytuje ten dokument i potwierdza ocenę NIK. Opracowywanie 
strategicznego dla PPL dokumentu w celu petryfikowania nieracjonalnej struktury kosztów,  
mimo znanego od dawna problemu przerostu kosztów osobowych, należy uznać za nieprawidłowe.

W dniu 20 marca 2014 r. została zawarta przez PPL umowa z Ove Arup & Partners Intenational 
Ltd. Sp. z o.o. na:

 � aktualizację projektu planu generalnego Lotniska Chopina w celu wykonania opracowania 
pn. „Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2015–2040” w terminie do dnia 
14 sierpnia 2014 r., 

 � wsparcie w procesie uzgadniania i zatwierdzania Planu Generalnego 2015–2040 do czasu 
uzyskania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień 
i zatwierdzeń.

Uchwałą z dnia 16 września 2014 r. Zebranie Delegatów pozytywnie zaopiniowało Plan Generalny 
2015–2040. Urząd Miasta Warszawy nie zgłosił do niego uwag, a Prezes ULC, po zgłoszeniu uwag 
(5 marca 2015 r.) i dokonanych przez PPL poprawkach stwierdził, że Plan Generalny 2015–2040 
spełnia wymagania Prawa Lotniczego. Na koniec października 2015 r. Plan Generalny 2015–2040 
był w trakcie uzgadniania z Ministrem Obrony Narodowej. 

W dniu 21 marca 2014 r. została zawarta przez PPL umowa z Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate 
Finance Spółka komandytowa na „Opracowanie krótkoterminowego biznes planu P.P. „Porty 
Lotnicze” z elementami restrukturyzacyjnymi oraz aktualizację Strategii P.P. „Porty Lotnicze”  
na lata 2014–2024”.

Zlecenie opracowania aktualizacji Strategii 2012–2022, w wyniku której opracowano Strategię 
2014–2024, mimo że nie jest to dokument wymagany Prawem lotniczym, motywowane było  
m.in. tym, że nowemu ND PPL (powołanemu w lutym 2014 r.) została powierzona misja dokonania 
głębokiej restrukturyzacji PPL, która spotkała się początkowo z oporem załogi i istniało ryzyko,  
że PPL nie będzie w stanie zaktualizować tego dokumentu własnymi siłami. 

Powołując się na art. 35 ust. 2 pkt 1) ustawy o PPL, ND PPL przekazał w dniu 4 września 2014 r. 
do zaopiniowania przez Radę Pracowniczą PPL dokument pn. „Biznes Plan P.P. „Porty Lotnicze” 
z elementami restrukturyzacyjnymi na lata 2014–2015”. W uchwale z dnia 17 października 2014 r. 
Rada Pracownicza PPL wskazała, że zgadza się z założeniami „Biznes Planu P.P. „Porty Lotnicze” 
z elementami restrukturyzacji na lata 2014–2015”, iż należy dążyć do większej efektywności 
i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
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W dniu 25 lutego 2015 r. Zebranie Delegatów podjęło Uchwałę ws. opinii dotyczącej Strategii 
2014–2024 i pozytywnie zaopiniowało zaktualizowane definicje Misji i Wizji PPL, ale wskazało 
na szereg obszarów, które nie uwzględniały dokonanej w PPL restrukturyzacji, np. w obszarze zasad 
wynagradzania.

Monitorowanie realizacji Strategii 2014–2024 w tym „Biznes Planu PPL na lata 2014–2015” 
prowadziło Biuro Strategii i Nadzoru Właścicielskiego PPL, które co miesiąc przygotowywało  
raport zbiorczy z realizacji Inicjatyw Biznes Planu. 

3.2.2.  Oceny działalności Rady Pracowniczej i Naczelnego Dyrektora PPL przez Zebrania  
Delegatów Samorządu Załogi PPL

W art. 33 pkt 3) ustawy o PPL określono, że Zebranie Delegatów dokonuje rocznej oceny 
działalności Rady Pracowniczej i Naczelnego Dyrektora, a w § 39 Statutu PPL28 określono, 
że Zebranie Delegatów sprawuje kontrolę, dokonując rocznej oceny Rady Pracowniczej 
i Naczelnego Dyrektora, a Rada Pracownicza ma prawo kontrolowania wszystkich dziedzin 
działalności PPL, z wyjątkiem spraw dotyczących obronności i bezpieczeństwa Państwa. 
Zebranie Delegatów Samorządu Załogi PPL dokonało pozytywnej oceny pracy Rady Pracowniczej 
PPL za lata 2012–2015.

Ocena pracy ND PPL była przedmiotem głosowań w trakcie Zebrań Delegatów Samorządu  
Załogi PPL: 

 � za 2011 r. dokonano pozytywnej oceny,
 � za 2012 r. uchwała o pozytywnej rocznej ocenie nie została przyjęta, 
 � za 2013 r. dokonano negatywnej rocznej oceny,
 � negatywnie ceniono działalność ND PPL w okresie od 7 lutego 2014 r. do 6 marca 2014 r.

Ponadto negatywnie oceniono działania ND PPL w zakresie realizacji Programu Dobrowolnych 
Odejść, a następnie negatywnie oceniono prowadzoną przez ND PPL politykę wobec załogi 
przedsiębiorstwa. 
W ocenie za 2014 r. wskazano m.in. na opracowanie w 2014 r. Planu Generalnego 2015–2040  
oraz Strategii 2014–2024, podkreślając, że osiągane wyniki biznesowe są równie ważne  
jak wyniki społeczne.

3.2.3. Wyniki operacyjne i ekonomiczno-finansowe

Rada Pracownicza PPL, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy o PPL, przyjmowała w wymaganych 
terminach roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności PPL za lata 2012–2014. 
Ponadto PPL sporządzało skonsolidowane sprawozdania finansowe dotyczące GK PPL  
i Rada Pracownicza przyjmowała je za lata 2012–2014.

PPL sporządzało również kwartalne informacje statystyczne, w których prezentowało osiągnięte  
wyniki finansowe. Największe rozbieżności pomiędzy wynikiem finansowym prezentowanym 
w sprawozdaniu F-01/I-01 a danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym PPL dotyczyły  
roku 2013, a wynikały z m.in. z ujęcia w bilansie utworzonych rezerw na odszkodowania29 w wysokości 
278 348,2 tys. zł oraz odpisów aktualizujących wartość inwestycji w kwocie 145 647,4 tys. zł. 

28  Dokument zatwierdzony 12 maca 2002 r. przez Ministra Infrastruktury, aneksowany 13 marca 2003 r. 

29  Odszkodowanie dla spadkobierców byłych właścicieli na kwotę 167 850,5 tys. zł oraz z tytułu Obszaru Ograniczonego 
Użytkowania w kwocie 110 497,7 tys. zł.
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PPL przeprowadzało systematyczne analizy wyników operacyjnych i ekonomicznych uzyskanych 
w danym okresie sprawozdawczym, tak w odniesieniu do wykonania z analogicznego okresu 
roku poprzedniego, jak i w odniesieniu do zaplanowanego budżetu na dany rok. Sporządzano 
raporty controllingowe (m.in. dla Zarządu PPL i Rady Pracowniczej), raporty statystyczne  
oraz prezentacje dotyczące sytuacji finansowej PPL i realizacji budżetu, które były przedkładane 
Radzie Pracowniczej i Zebraniu Delegatów. 

W latach 2012–2015 liczba operacji lotniczych na Lotnisku im. Chopina w Warszawie wyniosła 
odpowiednio: 140,1 tys., 144,1 tys., 140,7 tys. i 124,7 tys., a liczba obsłużonych pasażerów 
odpowiednio: 9 605,7 tys., 10 695,9 tys., 10 601,7 tys., 11 223,0 tys. 

Wzrost ruchu lotniczego w 2013 r. spowodowany był m.in. kilkumiesięcznym przeniesieniem 
operacji lotniczych z lotniska w Modlinie, w tym przewoźnika Ryanair, który od 2014 r. powrócił 
do lotów z Modlina. W 2014 r., w stosunku do 2013 r., zmalała liczba operacji lotniczych o 2,3% 
oraz liczba obsłużonych pasażerów o 0,9%, chociaż była wyższa niż w roku 2012, co wskazuje 
na tendencję wzrostową ruchu lotniczego.

Wyniki ekonomiczne30 (w tys. zł) PPL w latach 2012–2015 zawiera zestawienie: 

Lp. wyszczególnienie 2012 2013 2014 201532

1. Przychody ze sprzedaży, w tym: 670 305,7 712 907,4 701 570,2 736 670,4

1a. – usługi lotnicze 480 082,3 525 565,6 505 023,2 506 230,4

1b. – usługi pozalotnicze 188 124,3 185 016,6 194 766,7 228 825,4

2. Koszty operacyjne, w tym: 597 563,4 613 354,8 792 468,7 507 468,2

2a. – amortyzacja 111 700,0 117 658,3 117 753,9 131 855,5 

2b. – usługi obce 94 745,7 85 945,1 94 577,1 107 605,6

2d. – wynagrodzenia 251 891,1 258 441,5 202 518,8 158 309,2

3. Wynik na sprzedaży 72 742,3 99 552,6 -90 898,4 229 202,2

4. Wynik finansowy brutto 91 117,3 -346 169,4 -98 271,5 278 108,2

5. Wynik finansowy netto 71 675,5 -318 430,2 -88 641,7 212 786,2

Źródło: Dane z kontroli w PPL.31

PPL uzyskało w latach 2012–2014 rentowność: sprzedaży netto32 odpowiednio na poziomie: 
10,7%, -44,7% i -12,63%, a wskaźniki płynności: bieżącej33 odpowiednio: 2,8, 1,4 i 0,48.

Pogorszenie wartości wskaźników wynikało m.in. z poniesionej przez PPL w latach straty, 
 która była konsekwencją zdarzeń jednorazowych, tj. wysokich odpisów aktualizujących 
oraz rezerw w 2013 r., a także kosztów restrukturyzacji zatrudnienia w 2014 r. 

30  PPL zarządza lotniskiem Zielona Góra-Babimost, którego udział stanowił zaledwie 0,2% przychodów i 0,7% kosztów,  
i dla którego nie są prowadzone oddzielne księgi rachunkowe (poza odrębną ewidencją przychodów, kosztów 
i inwestycji).

31  Dane niezaudytowane.

32  Liczony jako iloraz wyniku finansowego netto (wynik po pomniejszeniu o  obowiązkową wpłatę 15% na  rzecz  
Skarbu Państwa) i przychodów ze sprzedaży.

33  Liczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych, optymalna wartość 1,2 do 2.
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3.2.4. Przychody

Lotniska osiągają przychody z usług lotniczych i z usług pozalotniczych, a standardem w krajach 
rozwiniętych jest udział przychodów pozalotniczych sięgający połowy przychodów”34.  
W PPL struktura przychodów w latach 2012–2015 (I półrocze) kształtowała się następująco:

 � 2012 – przychody: lotnicze 71,7%, pozalotnicze 28,1%,
 � 2013 – przychody: lotnicze 73,8%, pozalotnicze 26,0%,
 � 2014 – przychody: lotnicze 72,0%, pozalotnicze 27,8%,
 � 2015 – przychody: lotnicze 68,9%, pozalotnicze 31,1%.

Stosowane przez PPL taryfy opłat lotniskowych oraz infrastrukturalnych ustalane są w oparciu 
o przepisy prawa krajowego właściwe dla danego rodzaju opłat. W 2015 r. obowiązywała: „Taryfa 
opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie”, która, po przeprowadzeniu konsultacji 
z przewoźnikami stale korzystającymi z lotniska, została zatwierdzona przez Prezesa ULC. 

Zdjęcie nr 1  
Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie

Źródło: Archiwum Lotniska Chopina w Warszawie.

PPL przeprowadziło konsultacje w sprawie nowych stawek opłat lotniskowych z przewoźnikami 
stale korzystającymi z lotniska, a uzgodniony projekt Taryfy opłat lotniskowych został przedstawiony 
Prezesowi ULC do zatwierdzenia.

Opłaty infrastrukturalne obowiązujące w 2015 r., wraz z zasadami ich naliczania i pobierania, 
zostały zawarte w dokumencie „Zasady naliczania i pobierania opłat za dostęp do urządzeń 
i powierzchni lotniska oraz za użytkowanie scentralizowanej infrastruktury Lotniska Chopina 
w Warszawie”. 

Przeprowadzona w trakcie kontroli analiza 10 umów dotyczących przychodów z działalności 
lotniczej wykazała, że PPL stosuje zasadę równego traktowania kontrahentów, określoną  
art. 67 ust. 1 Prawa lotniczego.

34  Zob. np. Lotniska regionalne skorzystają na wyjściu spod skrzydeł PPL Rynek Infrastruktury autor: Sebastian Gościniarek 
(data publikacji: 2015-08-21) http://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/lotniska-regionalne-skorzystaja-na-wyjsciu-spod-
skrzydel-ppl-50597.html.
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PPL jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego od dnia 7 grudnia 2011 r., tj. od dnia jego powołania, 
jak wymagał tego art. 67 ust. 3 Prawa lotniczego, który nakładał obowiązek utworzenia komitetu 
z udziałem przedstawicieli: zarządzających lotniskami, organów służb ruchu lotniczego, 
użytkowników lotnisk lub ich organizacji oraz podmiotów świadczących obsługę naziemną  
lub inne organizacje użytkowników. 

NIK zwróciła uwagę, że do połowy 2014 r. PPL nie analizowało przyczyn niskiego poziomu 
przychodów pozalotniczych. Nie były przeprowadzane porównania tych przychodów 
z przychodami innych lotnisk, co nie sprzyjało polepszeniu efektywności ich uzyskiwania. 
Dopiero w drugiej połowie 2014 r. przeprowadzono analizę poziomu przychodów pozalotniczych 
w porównaniu do benchmarku ACI. 

Najważniejsze wnioski i spostrzeżenia wynikające z analizy były następujące:
 − ze względu na dynamiczny rozwój lotniska, przychody lotnicze rosły szybciej niż pozalotnicze;
 − w 2012 r. zmniejszyła się powierzchnia handlowa i gastronomiczna dostępna dla pasażerów 

(ze względu na rozbudowę i remont terminala), co w efekcie przyniosło spadek przychodów;
 − lotniska, które mają większy wskaźnik udziału przychodów z działalności pozalotniczej 

posiadają przychody, których nie ma Lotnisko Chopina, lub są inaczej alokowane, m.in. usługi 
hotelarskie, zarządzanie nieruchomościami i sprzątanie (przychody podmiotu GK PPL),  
usługi doradcze (brak w działalności PPL), opłaty za korzystanie z infrastruktury lotniska 
(alokowane do przychodów lotniczych w PPL), sprzedaż paliw (na Lotnisku Chopina paliwo 
sprzedają agenci paliwowi, którzy uiszczają opłatę za dostęp do infrastruktury paliwowej, 
w PPL jest to zaliczane do przychodów lotniczych). 

PPL w latach 2012–2014 podejmowało działania mające na celu zwiększenie przychodów z usług 
pozalotniczych, takich jak: zmiany w zagospodarowaniu powierzchni, co zwiększyło przychody 
z najmu, zamieszczenie reklam wielkoformatowych, wynajęcie powierzchni reklamowej na wózkach 
bagażowych, otworzenie dwóch nowych sklepów, przeprowadzanie akcji reklamowych,  
itp. W celu zwiększenia przychodów pozalotniczych w 2015 r. w PPL otwarto nową sferę komercyjną 
i gastronomiczną, rozpoczęto inwentaryzację powierzchni pod wynajem, przeprowadzono 
postępowania przetargowe na: bank, bankomaty, operatorów usług rent a car, stołówkę, 
kantory (PPL szacuje uzyskanie dodatkowych przychodów z przeprowadzonych postępowań  
na ok. 10,9 mln zł rocznie). W zakresie ponadstandardowej obsługi pasażerskiej prowadzona była 
kampania reklamowa salonów, przegląd cenników oraz prace nad wprowadzeniem możliwości 
zakupu wejścia do salonów online. W zakresie przychodów z usług parkingowych PPL planuje 
otwarcie nowego parkingu długoterminowego i wprowadzenie promocji dla wyjeżdżających 
na kilka, kilkanaście dni. Ponadto PPL wprowadziło możliwość zakupu w strefie duty free  
dla pasażerów przylatujących.

3.2.5. Koszty

Odnotowany w 2014 r. wzrost kosztów w działalności operacyjnej o 29,2%, który spowodował 
stratę na sprzedaży, wynikał głównie z przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych, 
tj. kosztów związanych z Programem Dobrowolnych Odejść. Koszty związane z PDO wykazano 
w kosztach ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych (wzrost z 66 070,0 tys. zł  
do 312 696,0 tys. zł, tj. o 373%). W 2014 r. wzrosły w porównaniu do 2013 r. również koszty usług 
obcych o 10%, co związane było m.in. z realizacją usług ochrony lotniska przez firmę zewnętrzną. 
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W 2014 r. w stosunku do roku 2013 zmniejszyły się pozostałe koszty operacyjne o ponad  
314 169,7 tys. zł. W 2013 r. wysoka ich wartość miała charakter jednorazowy, ponieważ wynikała 
z: utworzonych rezerw na odszkodowania związane z utworzeniem Obszaru Ograniczonego 
Użytkowania Lotniska Chopina oraz rezerw na odszkodowania za użytkowanie gruntów, 
które PPL wykorzystuje dla swojej działalności, w kwocie łącznej 278 348,0 tys. zł oraz wzrostu 
odpisów aktualizujących należności, inwestycje i zapasy (z 28 317,0 tys. zł do 43 219,0 tys. zł). 
W porównaniu z 2013 r. w 2014 r. zmalały koszty finansowe o 125 099,3 tys. zł. Wykazany 
spadek kosztów wynikał z bardzo wysokiego ich poziomu w roku 2013, który był skutkiem 
jednorazowego dokonania odpisów aktualizujących wartość udziałów w dwóch spółkach GK PPL, 
tj. Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Sp. z o.o. oraz Portu Lotniczego Rzeszów 
Jasionka Sp. z o.o., w łącznej wysokości 145 647,4 tys. zł. 
W 2014 r. nastąpił wzrost bezosobowego funduszu płac w stosunku do roku 2013. o kwotę 473,2 tys. zł. 
Wzrost odnotowano w również w I półroczu 2015 r., gdzie kwota kosztów osiągnęła wartość 
1 116,7 tys. zł, co stanowiło 91% kosztów roku 2014. Według wyjaśnień Dyrektor Biura Personalnego 
PPL – fundusz bezosobowy zwiększył się w wyniku zawarcia w 2014 r. dwóch kontraktów 
menedżerskich oraz w związku z prowadzonym w 2014 r. procesem restrukturyzacji, zawarciem umów 
związanych z doradztwem podczas negocjacji ZUZP i innych porozumień grupowych oraz mediacji.
Zawyżone w porównaniu z innymi europejskimi lotniskami koszty osobowe PPL, były przyczyną 
podjęcia działań restrukturyzacyjnych w sferze zatrudnienia, które są opisane w pkt. 3.2.9 
niniejszej Informacji.

3.2.6. Gospodarowanie mieniem

W myśl art. 10 ustawy o PPL, PPL może zbywać środki trwałe oraz ustanawiać ograniczone prawa 
rzeczowe w stosunku do tych środków. Zbycie środków trwałych, będących częścią czynnych 
systemów zabezpieczenia ruchu lotniczego, wymaga zgody ministra właściwego ds. transportu, 
natomiast zbycie pozostałych środków trwałych wymaga zgody Rady Pracowniczej.
W latach 2012–2015 (I półrocze) sprzedano środki trwałe na kwotę odpowiednio: 2 117,0 tys. zł, 
757,9 tys. zł, 39,7 tys. zł, 13,7 tys. zł. Likwidacja majątku trwałego odbywała się do dnia 
16 czerwca 2014 r. na podstawie Instrukcji w sprawie postępowania przy likwidacji składników 
majątku – środków trwałych ST i niskocennych składników rzeczowych długotrwałego użytkowania 
PNU w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Zgodnie z ww. Instrukcją środki trwałe 
zdejmowano ze stanu ewidencyjnego, przekwalifikowywano na towary i przekazywano  
do magazynu w celu odsprzedaży.
Kontrola wykazała, że w  2013  r. dokonano sprzedaży 68 środków trwałych, uprzednio 
przekwalifikowanych na towary, z których 66 sprzedano bez uzyskania zgody Rady Pracowniczej, 
co w istocie było obejściem art. 10 ust. 3 ustawy o PPL. 
Na powyższe nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym PPL wskazano  
także w wynikach kontroli35 przeprowadzonej przez MIR. 
PPL, w celu wyeliminowania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami trwałymi, wprowadziło 
do stosowania nowe Instrukcje oraz przeprowadziło kontrolę wewnętrzną, która oceniła 
prawidłowość działań podejmowanych w zakresie likwidacji składników majątku PPL.

35  Kontrola przeprowadzona w okresie od dnia 17 listopada do 5 grudnia 2014 r., której celem m.in. była ocena działań 
podejmowanych przez PPL w zakresie gospodarowania środkami trwałymi w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 
17 listopada 2014 r.



I S T O T N E  U S T A L E N I A  K O N T R O L I

25

PPL w dniu 11 marca 2014 r. nabyło od Spółki LS Airport Services S.A. nieruchomość składającą się 
z czterech działek ewidencyjnych, na której zlokalizowana była oczyszczalnia wód deszczowych 
oraz parking i droga dojazdowa na parking36, za kwotę 6 310,4 tys. zł37. Od listopada 2013 r. PPL 
dzierżawiło ww. działki, za których użytkowanie miesięczny czynsz wynosił 84,8 tys. zł netto38. Decyzja 
o zakupie wynikała z potrzeby uregulowania własności na wykorzystywanych przez PPL działkach, 
na których posadowione były obiekty wybudowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa. Ponadto 
nieruchomość częściowo była przeznaczona pod lokalizację Kolejowego Frontu Rozładunkowego.

3.2.7. Windykacja należności i regulowanie zobowiązań

Należności krótkoterminowe PPL na koniec lat 2012–2015 (I półrocze) wynosiły odpowiednio: 
128 543,4 tys. zł, 203 124,9, tys. zł, 106 254,4 tys. zł, 129 891,8 tys. zł. 
PPL prowadziło w stosunku do zalegających z płatnościami działania windykacyjne m.in. poprzez 
wezwania do zapłaty, korespondencję mailową, mediacje przy współpracy z MIR (z ambasadami), 
kierowanie spraw na drogę sądową. Analiza próby celowej 10 należności, wykazała, że działania 
windykacyjne były realizowane zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi PPL. PPL dochodziło 
swoich należności także na drodze prawnej – przez Biuro Prawne lub zewnętrzne kancelarie prawne. 
Ponadto w ramach działań windykacyjnych odraczano terminy płatności dziesięciu podmiotom 
(łącznie 163 851,3 tys. zł), w tym na kwotę 142 223,6 tys. zł, (największa wierzytelność)  
i 3 529,2 tys. zł. (najmniejsza). Dziewięciu kontrahentów uregulowało zobowiązania w całości, 
natomiast w stosunku do jednego kontrahenta wystąpiono na drogę sądową.
PPL terminowo regulowało zobowiązania publicznoprawne z tytułu: podatku dochodowego  
od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości,  
składek na PFRON, składek do ZUS oraz dotyczące obowiązkowych wpłat z zysku przedsiębiorstwa. 

3.2.8. Odpisy aktualizujące i rezerwy

Stosując zasadę ostrożnej wyceny, określoną w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości39, PPL w latach 
2012–2015 (I półrocze) utworzyło odpisy aktualizujące i rezerwy, które obniżyły wynik finansowy 
w poszczególnych latach obrotowych. Na koniec 2011 r. odpisy aktualizujące wartość akcji 
i udziałów (dot. jednostek powiązanych) wynosiły 171 795,1 tys. zł i do dnia 30 czerwca 2015 r. 
zostały zwiększone o kwotę 164 336,4 tys. zł40, tj. do 336 131,5 tys. zł. 

W latach 2014–2015 (I półrocze) utworzono odpis aktualizujący korygujący wartość środków 
trwałych na łączną kwotę 10 030,4 tys. zł.
PPL w latach 2012–2015 (I półrocze) tworzyło również rezerwy, których łączna wysokość na koniec 
okresu wynosiła odpowiednio: 144 182,5 tys. zł, 426 896,3 tys. zł, 409 124,3 tys. zł i 406 765,3 tys. zł. 
Znaczny wzrost rezerw w 2013 r. był spowodowany koniecznością zabezpieczenia środków 

36  Ww. obiekty zostały wybudowane ze środków własnych PPL.

37  Cena ustalona na podstawie operatu szacunkowego z marca 2013 r. 

38  PPL dzierżawiło nieruchomość w celu prowadzenia oczyszczalni wód deszczowych dla Lotniska im. Fryderyka Chopina  
oraz wykorzystywanie drogi serwisowej (na działce nr 23/7). Miesięczny czynsz dzierżawny naliczany zgodnie z §5 Umowy, 
w skali roku dawał łączną kwotę 1 017,6 tys. zł.

39  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm., zwana dalej ustawą o rachunkowości.

40  PL Szczecin-Goleniów wzrost wartości odpisu wynika ze zwiększenia wartości udziałów związanej z konwersją wierzytelności 
od PL Szczecin na udziały – odpis 22 427,0 tys. zł (wartość udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami) – umowa 
z 23 czerwca 2001 r. wraz z aneksem nr 1 na łączną kwotę 5 691,0 tys. zł, oraz umową pożyczki z dnia 24 kwietnia 2002 r. 
na kwotę 300,0 tys. zł, PL Modlin i PL Rzeszów Jasionka – w związku z przeprowadzonym testem na utratę wartości aktywów 
utworzono odpis aktualizacyjny odpowiednio na kwotę 55 981,0 tys. zł i 89 666,4 tys. zł. PL Bydgoszcz ze względu 
na zmianę wartości nominalnej akcji, zgodnie z Uchwałą WZA PL Bydgoszcz SA z dnia 20 czerwca 2011 r. – uaktualnienie 
odpisu do wyceny inwestycji po zmianie wartości nominalnej akcji 3 738,1 tys. zł. 
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na odszkodowania: m.in. za użytkowanie gruntów w kwocie 167 850,5 tys. zł, związanych z OOU 
na kwotę 110 497,7 tys. zł, rezerw na sprawy sądowe. Natomiast w 2014 r. zwiększono rezerwy 
na sprawy sądowe o 21 122,6 tys. zł. Na skutek restrukturyzacji zatrudnienia (PDO i likwidacja  
miejsc pracy) w 2014 r. utworzono rezerwy w kwocie 9 637,4 tys. zł.

3.2.9. Program inwestycyjny i inwestycje zaniechane

Dokumentem określającym między innymi plany inwestycyjne PPL jest Plan Generalny 2015–2040. 
Budżety PPL na kolejne lata okresu 2012–2015 zawierały plany inwestycyjne przedsiębiorstwa 
w trzyletniej perspektywie.

Realizacja planów inwestycyjnych w kolejnych latach wynosiła:
[tys. zł]

2012 2013 2014 2015

plan 275 630 410 154 428 603 329 971

wykonanie 154 271 382 924 309 471 83 800

różnica -121 359 -27 230 -119 132 246171

% wykonania 56% 93,4% 72,2% 25,4%

Źródło: Dane z kontroli w PPL.

W Budżecie PPL na 2015 r. wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych zamieszczonych w części 
opisowej wyszczególnione są zadania inwestycyjne, których realizacja została rozpoczęta przed 2010 r.:

 � Budowa hotelu na parkingu P2,
 � Rozbudowa pola manewrowego,
 � Budowa frontu spustowego paliwa lotniczego.

Ponadto Budżet PLL na 2015 r. obejmował zadanie inwestycyjne Chopin Airport City realizowane 
od 2011 r.

Zdjęcie nr 2  
Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie

Źródło: Archiwum Lotniska Chopina w Warszawie.
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Według wyjaśnień Dyrektora Pionu Inwestycji oraz Dyrektora Biura Strategii i  Nadzoru 
Właścicielskiego, opóźnienia w realizacji tych zadań inwestycyjnych wynikały z czynników 
niezależnych od PPL:

 � Budowa hotelu na parkingu P2 przewidziana do realizacji w latach 2007–2008, planowany  
koszt realizacji 27 060,0 tys. zł – na opóźnienie realizacji tego zadania wpłynęła konieczność 
wyboru nowego wykonawcy.
PPL w dniu 15 wrześniu 2011 r. zawarło umowę dotyczącą budowy hotelu pięciogwiazdkowego 
w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie o wartości 141 117,9 tys. zł, z terminem 
realizacji w ciągu 20 miesięcy. Termin ten aneksem z 29 października 2012 r. został wydłużony  
do 22 miesięcy, tj. do 15 lipca 2013 r.
PPL w dniu 21 czerwca 2013 r. odstąpiło od umowy na budowę hotelu, z uwagi na opóźnienia 
w realizacji zadania przez wykonawcę, nie pozwalające na  jego realizację w terminie 
przewidzianym umową.
Przetarg ograniczony dotyczący wyboru nowego wykonawcy, prowadzony od września 2013 r., 
został unieważniony przez PPL w marcu 2014 r. z uwagi na fakt, że złożone oferty przekraczały 
kwotę, jaką PPL zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia.
W wyniku kolejnego przetargu, PPL w dniu 17 marca 2015 r. podpisało umowę dotyczącą 
dokończenia budowy hotelu do 16 czerwca 2016 r. za 138 374,8 tys. zł.
Do 30 czerwca 2015 r. w związku z realizacją budowy hotelu PPL poniosło koszty w wysokości 
2 260,3 tys. zł.

 � Rozbudowa pola manewrowego przewidziana do realizacji w latach 2007–2010, planowany koszt 
realizacji 46 500 tys. zł, zakończona została w 2015 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało 
między innymi z konieczności wykonania robót zamiennych, uzupełniających, koniecznych 
oraz dodatkowych, mających wpływ na wydłużenie pierwotnie zakładanych terminów realizacji 
inwestycji. Ponadto termin zakończenia inwestycji ulegał przesunięciu ze względu na warunki 
atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie prac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót na polu manewrowym lotniska.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 83 144,9 tys. zł.

 � Budowa frontu spustowego paliwa lotniczego przewidziana do realizacji w latach 2005–2007, 
planowany koszt realizacji 114 066,0 tys. zł, opóźnienie wynikało ze zmiany koncepcji realizacji 
inwestycji, oraz trudności w wyborze wykonawcy.
Pierwotnie zadanie planowane było do realizacji razem z zadaniem System paliwowy Hydrant. 
W 2010 r. realizacja zadań została podzielona na dwie niezależne inwestycje. W 2013 r. 
zapadła decyzja o odstąpieniu od realizacji zadania System paliwowy Hydrant i spisaniu 
w straty kwoty 18 530,9 tys. zł poniesionej na jego realizację.
Spośród trzech postępowań o udzielenie zamówienia realizacji Budowy frontu spustowego 
paliwa lotniczego przeprowadzonych w latach 2012–2015, dwa zostały unieważnione 
z powodu przekroczenia przez składających oferty kwoty, jaką PPL zamierzało przeznaczyć 
na realizację inwestycji41. W wyniku trzeciego postępowania, wszczętego w maju 2015 r., 
spośród 7 ofert wybrano wykonawcę zadania, z którym 17 września 2015 r. podpisano umowę 
z terminem realizacji siedmiu miesięcy. Wartość realizacji umowy określono na 37 455,0 tys. zł. 
Wszczynając trzecie postępowanie PPL, przejęło na siebie część zadań dotyczącą odbiorów 
administracyjnych i uzyskania decyzji kolejowych, które wcześniej miał wykonywać wykonawca.

41  Postępowanie pierwsze wszczęte we wrześniu 2012 r. unieważnione w kwietniu 2014 r., postępowanie drugie wszczęte 
w październiku 2014 r. unieważnione w kwietniu 2015 r.
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 � Inwestycja Chopin Airport City wprowadzona została do planu inwestycji PPL na 2011 r., 
w którym zaplanowano wykonanie analiz możliwości zagospodarowania nieruchomości 
w sąsiedztwie Lotniska im. F. Chopina. W kolejnych latach prowadzono działania przygotowujące  
do rozpoczęcia realizacji inwestycji.
W budżecie na 2014 r. na realizację projektu Chopin Airport City w perspektywie trzech lat 
przewidziano łączne nakłady w wysokości 16 mln zł, w tym w 2014 r. 1 mln zł. W 2014 r. 
przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania terenu, w celu przygotowania planu 
uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej, a następnie opracowanie dokumentacji 
projektowej, ekspertyz i badań.
W grudniu 2013 r. PPL wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla projektu. W marcu 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawa 
oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyrazili opinię, że dla projektu  
nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast 6 maja 2014 r. 
Prezydent m.st. Warszawy wydał postanowienie nr 107/OŚ/2014, w którym uznano za konieczne 
przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności analizy 
alternatywnych wariantów zabudowy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy 
postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy, na które PPL wniosło zastrzeżenia.
Według wyjaśnień PPL, brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu, 
wstrzymał realizację kolejnych zadań związanych z projektem i spowodował konieczność 
przesunięcia w czasie harmonogramu jego realizacji przewidzianego na 2014 r. i 2015 r. 
Równocześnie rozważane są alternatywne koncepcje realizacji projektu np. uzyskanie decyzji 
środowiskowej i realizacja projektu w znacznie mniejszej skali.

Uwzględniając wyjaśnienia PPL, wskazujące na niezależne od Przedsiębiorstwa przyczyny 
opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych, NIK uważa, że właściwe rozpoznanie problemów 
związanych z projektem, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej, pozwoliłoby 
na uniknięcie lub ograniczenie konieczności wykonywania robót dodatkowych oraz wielokrotnego 
powtarzania przetargów w celu wyboru wykonawcy. Rozbudowę pola manewrowego rozszerzono 
80 protokołami konieczności, natomiast w przypadku zadania Budowa frontu spustowego paliwa 
lotniczego w celu skutecznego wyboru wykonawcy, część zadań, które w pierwszym i drugim 
postępowaniu miał wykonać wykonawca, przy trzecim postępowaniu przejęło na siebie PPL. 
W przypadku projektu Chopin Airport City harmonogram jego realizacji powinien uwzględniać czas 
niezbędny na otrzymanie decyzji administracyjnych, w tym przypadku decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych powodowały wzrost kosztów  
ich realizacji oraz opóźniały w czasie osiągnięcie przez PPL spodziewanych efektów z realizacji  
tych zadań.

Dodatkowo wskazać należy, że już w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22 października 2010 r.  
(KKT-4111-01-01/2010) NIK oceniła, że ND PPL nie zrealizował wniosku pokontrolnego NIK 
dotyczącego wprowadzenia mechanizmów zarządzania ryzykiem przy realizacji kontraktów 
i określenia ścisłych procedur przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Kontrola wykazała, że nadzór inwestorski sprawowany przez PPL nad niektórymi inwestycjami 
był nierzetelny, a nieprawidłowości popełniane były także na etapie uznawania inwestycji  
za zaniechane.
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Były ND PPL w 2011  r. wyraził zgodę na  likwidację (poprzez sprzedaż) inwestycji dot.: 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną (odpis aktualizujący 
w księgach rachunkowych utworzono w 2007 r.), a dopiero w 2012 r. Dyrektor Pionu Inwestycji 
wystąpił z formalnym wnioskiem w sprawie uznania inwestycji za zaniechaną, co skutkowało 
rocznym opóźnieniem w zaliczeniu poniesionych nakładów inwestycyjnych w ciężar kosztów 
podatkowych. Także  inwestycję pn. Budowa nowego magazynu i przebudowa budynku 
magazynu głównego wraz z  infrastrukturą na lotnisku Chopina uznano jako zaniechaną 
dopiero w 2012 r. mimo, że były ND PPL podjął decyzję o zaprzestaniu jej realizacji w 2010 r. 
Odpis aktualizujący dla tej inwestycji utworzono dopiero w 2012 r., co stanowiło naruszenie 
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Skutkiem nieprawidłowości było wykazanie wartości 
aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym za rok 2010 i 2011 w nieprawidłowej wysokości,  
a więc nierzetelne sporządzenie sprawozdań.

Wyjaśnienia udzielane w trakcie kontroli nie wskazywały przyczyn zwłoki.

Ustalenia kontroli wskazują, iż w całym procesie budowy Systemu Hydrant, PPL nierzetelnie 
sprawowało nadzór inwestorski. 

PPL nie dochodziło należności za nieprawidłowe wykonanie Systemu Hydrant. Według wyjaśnień 
Dyrektora Pionu Inwestycji – „wady w wykonaniu Systemu Hydrant zostały stwierdzone  
w latach 2011–2012 (…), jednak już po upływie 3-letniego okresu obowiązywania gwarancji 
na wykonane prace”.

ND PPL, mimo złożonego przez Zebranie Delegatów wniosku w tej sprawie, nie doprowadził 
do ustalenia pełnego kręgu osób ponoszących osobistą odpowiedzialność za straty wynikające 
z poniesionych nakładów. Niezależnie od odpowiedzialności służb inwestycyjnych PPL za wskazane 
wyżej zaniedbania, należy podkreślić, że to ND PPL jest zobowiązany do nadzoru i kontroli przebiegu 
procesów inwestycyjnych w PPL na podstawie §11 pkt 7 Statutu Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”. Z tego powodu NIK nie może zaakceptować argumentacji o braku możliwości 
złożenia skutecznego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z powodu braku winy osób, 
które nadzorowały inwestycje z ramienia PPL. NIK stoi na stanowisku, że o kwestii ewentualnej winy 
ostatecznie powinien rozstrzygnąć sąd – a nie PPL. W ocenie NIK istniały wystarczające przesłanki 
do skierowania zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego 
w dyspozycji art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny42.

W latach 2012–2015 (I półrocze) ND PPL podjął decyzje o zaniechaniu 12 zadań inwestycyjnych, 
których łączna kwota poniesionych nakładów wyniosła 27 750,0 tys. zł. Największe z nich to:

 � Wyposażenie Systemu Paliwowego Hydrant – wartość zaniechanej inwestycji: 18 530,9 tys. zł. 
PPL wskazało jako uzasadnienie decyzji: brak możliwości oszacowania kosztów i terminu 
uruchomienia Systemu. System Hydrant (podziemny system rurociągów paliwowych) był jednym 
z elementów zawartego w 2002 r. kontraktu na budowę Terminala 2 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Celem budowy Systemu było uzyskanie bazy paliwowej i rurociągu, połączonych 
z Systemem Hydrant, zaopatrującym samoloty w paliwo bez potrzeby korzystania z autocystern, 
co umożliwiało likwidację bocznicy kolejowej kolidującej z układem drogowym prowadzącym 
do terminala, oraz zwiększenie konkurencyjności dostaw paliwa. W dniu 12 października 2007 r. 

42  Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
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PPL odstąpiło od kontraktu na wykonanie inwestycji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Konsorcjum FBL po odstąpieniu od kontraktu nie przekazało PPL dokumentacji powykonawczej 
zrealizowanej części rurociągu. Po zakończeniu budowy rurociągów paliwowych, pozostawały one 
instalacją otwartą, niezabezpieczoną przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
W 2009 r., na zlecenie PPL sprawdzono szczelność instalacji i zabezpieczono poprzez nagazowanie 
azotem i uszczelnienie komór żelbetowych hydrantu paliwowego. Ponadto zawarto umowy 
na dokończenie inwestycji. Jako ostateczny termin wykonania rurociągu wskazano datę 
30 grudnia 2011 r., „tj. podpisanie Protokołu odbioru technicznego (końcowego) zadania  
pn. Naprawa i zabezpieczenie systemu paliwowego hydrant pod płytami postojowymi samolotów 
na lotnisku Chopina w Warszawie”. W dniu 28 grudnia 2011 r. Urząd Dozoru Technicznego 
przeprowadził odbiór Systemu, wystawiając Certyfikat zgodności poświadczający, że stan 
techniczny rurociągów spełnia wymagania Dyrektywy 97/23/WE, wdrożonej do prawa polskiego 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Zakres badań UDT nie obejmował i nie uwzględniał 
stanu czystości rurociągu oraz stanu technicznego izolacji wewnętrznych i zewnętrznych. 
W 2012 r. PPL zleciło wykonanie opinii o stanie technicznym rurociągów firmie TUV NORD Sp. z o.o. 
(niemiecki odpowiednik Urzędu Dozoru Technicznego). W grudniu 2012 r. TUV NORD 
w raporcie technicznym jednoznacznie stwierdził, iż w chwili obecnej rurociągi paliwowe 
Systemu nie nadają się do użytkowania, ze względu na liczne zanieczyszczenia stałe i płynne, 
korozję oraz uszkodzenia i braki wewnętrznej powłoki zabezpieczającej, a sposób wykonania 
i dotychczasowego zabezpieczenia Systemu Hydrant oraz braki w dokumentacji nie dają 
możliwości dopuszczenia rurociągu do eksploatacji. PPL zleciło przeprowadzenie kolejnej 
opinii na temat integralności rurociągów, którą wykonano w lipcu 2013 r. Również ta opinia 
wskazywała na wady/luki w dokumentacji powykonawczej. Decyzja o zaniechaniu realizacji 
Systemu Hydrant poprzedzona była wewnętrznymi analizami, które wskazywały, że kontynuacja 
tej inwestycji przyniesie PPL straty w wysokości 93 mln zł. Oszacowano, że koszt przesyłu paliwa 
Systemem Hydrant spowodowałby zwiększenie ceny paliwa oferowanego przewoźnikom  
do poziomu trudnego do zaakceptowania. 

 � Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną – wartość zaniechanej 
inwestycji 5 859,0 tys. zł. Kontrakt na wykonywanie zadania został przerwany w 2007 r. 
Dostarczone w ramach realizacji zadania urządzenia PPL przyjęło do użytkowania, natomiast 
niewykorzystywaną dokumentację techniczną, specyfikację, raporty i analizy, ortofotomapę 
na podstawie stanowiska Biura Ochrony uznano za inwestycję zaniechaną.

 � Modernizacja i integracja transportu bagażu – wartość zaniechanej inwestycji 1 471,3 tys. zł. 
Inwestycję realizowano w latach 2005–2007. Po odstąpieniu od umowy nowy wykonawca 
stwierdził nieprzydatność wcześniej zrealizowanych linii transportu bagażu, ze względu 
na unikalność rozwiązań przyjętych przez FBL. 

 � Budowa nowego magazynu i przebudowa budynku głównego wraz z infrastrukturą  
na lotnisku Chopina – wartość zaniechanej inwestycji 1 076,6 tys. zł. Główne powody  
tej decyzji to m.in. niespełnianie przez budynek funkcji magazynowych, usytuowanie 
w strefie zastrzeżonej lotniska, utrudniające kontrolę bezpieczeństwa pojazdów i materiałów  
lub towarów transportowanych do i z lotniska oraz zły stan techniczny budynku, wymagający 
poniesienia znacznych nakładów. 
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Zdjęcie nr 3  
Lotnisko im F. Chopina w Warszawie 

Źródło: Archiwum Lotniska Chopina w Warszawie.

3.2.10. Restrukturyzacja zatrudnienia i płac

Zdiagnozowany w 2014 r. przez firmę doradczą, choć znany wcześniej, problem przerostu 
zatrudnienia w PPL wynikał z braku wcześniejszych działań restrukturyzacyjnych w PPL. 
Skutki nieprawidłowości polegającej na dopuszczeniu do przerostu zatrudnienia to kwota 
300 mln zł wypłaconych odpraw. Skalę przerostu zatrudnienia i płac w PPL obrazują korzyści 
uzyskane w wyniku restrukturyzacji, szacowane przez kierownictwo PPL na kwotę ponad 100 mln zł 
rocznie43. Były ND PPL nie zgodził się z tezą, że przed 2014 r. nie były prowadzone działania 
restrukturyzacyjne w sferze zatrudnienia w PPL, ale nie wskazał żadnych działań tego typu. 

Już w 2001 r. NIK wskazywała44 niekorzystne dla PPL działania Dyrekcji PPL w latach 1998 i 1999, 
których skutkiem były postanowienia ZUZP powodujące nieuzasadniony wzrost kosztów 
osobowych PPL z chwilą podejmowania działań restrukturyzacyjnych. Wskazywano, że w związku 
z wysokim poziomem płac, znaczną liczbą zatrudnionych i przewidywanymi działaniami 
restrukturyzacyjnymi w PPL, postanowienia ZUZP mogą wpłynąć na powstanie wysokich 
zobowiązań wobec pracowników z chwilą podejmowania zmian organizacyjnych skutkujących 
zwolnieniami pracowniczymi. 

43  55,2 mln zł w II połowie 2014 r., 122,2 mln zł w 2015 r., 108,8 mln zł w 2016 r. i 107,1 mln zł w 2017 r.

44  Departament Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności NIK w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 kwietnia 2001 r.   
po kontroli pn. działalność Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” w  Warszawie w  latach 1998–2000   
DTL – 41002-2/00.
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Stan zatrudnienia w PPL na koniec kolejnych lat 2011–2014 oraz koniec I półrocza 2015 r., przedstawiał się 
następująco:

2011 2012 2013 2014 2015

kadra kierownicza 162 165 167 113 95

pracownicy administracyjni 973 972 956 538 530

pracownicy operacyjni 1 026 1 225 1 051 795 778

PPL razem 2 161 2 392 2 174 1 446 1 40347

składniki wynagrodzenia pracowników w PPL [tys. zł]

wynagrodzenie48 201 075,6 217 869,4 223 769,2 183 045,0 64 845,7

nagrody49 28 645,0 25 387,4 26 331,0 2 707,1 5 543,5

składniki pozostałe50 8 166,6 8 450,6 8 379,1 17 043,8 3 586,4

PPL razem 237 887,2 251 707,4 258 479,3 202 795,9 73 4975,651

Średnie wynagr. miesięczne (w zł) 9 214,30 9 183,60 9 362,99 9 571,84 9 175,34

Źródło: Dane z kontroli w PPL.

Analiza benchmarkingowa zatrudnienia w PPL, przeprowadzona w 2014 r. wykazała, że w PPL 
istniał potencjał do redukcji zatrudnienia o 787 etatów, to jest o 36% w stosunku do stanu 
na koniec lutego 2014 r. wynoszącego 2 157 etatów (2 164 pracowników). Docelowy poziom 
zatrudnienia w PPL według doradcy powinien wynosić 1 370 etatów. Analiza ta stanowiła 
załącznik do opracowania wykonanego przez doradcę Biznes planu P.P. „Porty Lotnicze” z elementami 
restrukturyzacji na lata 2014–2015”. Koszt opracowania tego biznes planu wyniósł 141,5 tys. zł. 

Wynagrodzenie zasadnicze ND PPL, jego zastępców oraz Głównego Księgowego nie przekraczało 
maksymalnego wynagrodzenia określonego dla tych stanowisk w art. 8 ustawy o wynagrodzeniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi45. 

Nagrody roczne i świadczenia dodatkowe pobierane przez ND PPL, jego zastępców oraz Głównego 
Księgowego nie przekraczały maksymalnego wynagrodzenia określonego dla tych stanowisk 
w art. 10 ust. 7 i art. 11 ustawy o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

3.2.10.1. Zmiana Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

W PPL w dniu 6 czerwca 1999 r. zawarty został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy46, a w okresie  
jego obowiązywania zmiany do jego treści wprowadzono 13 Protokołami dodatkowymi, w tym:

Protokołem nr 9 z 7 marca 2011 r., którym w ZUZP dodano art. 70a dotyczący utworzenia 
w ramach środków na wynagrodzenia, funduszu na wypłatę nagród rocznych w wysokości  
nie mniejszej niż 16% kwoty zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Protokołem nr 10 z 26 maja 2011 r., którym w ZUZP w art. 69 i art. 70 ust. 1 zmieniono wysokość 
funduszu nagród wydzielanego ze środków planowanych na wynagrodzenia w danym roku 
z 1–5% na 1–10%.

Protokołem nr 12 z 22 marca 2013 r., którym w ZUZP w art. 70 ust. 3 zmieniono termin wypłacania 
nagrody rocznej, przed zmianą nagrodę roczną wypłacano w dwóch ratach, zaliczka 40–70% 
do 31 marca, pozostała część do 31 lipca; po zmianie całość nagrody rocznej wypłacana  
do 31 maja.

45  Dz. U. z 2013 r. poz. 254, ze zm.

46  Który został zarejestrowany przez PIP w dniu 15 września 1999 r. 
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Protokołem nr 13 z 24 lipca 2013 r., którym w ZUZP w art. 41 ust. 1 zmieniono tabelę widełek 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, obowiązujących od 2009 r. 
Ustalone w 2009 r. stawki zaszeregowania dla 1 kategorii zaszeregowania wynosiły od 950 zł 
do 1 400 zł, a dla 22 kategorii od 9 710 zł do 22 950 zł. Po zmianie stawek, wynosiły one  
od 1 500 zł do 1 900 zł 1 kategorii, oraz od 11 650 zł do 27 540 zł dla kategorii 21.

Inicjatorem zmian wprowadzonych wymienionymi wyżej Protokołami był pracodawca, a zmiana 
stawek miesięcznego wynagrodzenia wprowadzona Protokołem nr 13 nie wymusiła zmiany 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników PPL.

ZUZP z 1999 r. został wypowiedziany jednostronnie przez ND PPL w dniu 10 marca 2014 r., 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W związku z wypowiedzeniem ZUZP,  
PPL zleciło opracowanie czterech opinii prawnych dotyczących skutków wypowiedzenia, 
których łączny koszt wyniósł 29 539,78 zł brutto.

Po wypowiedzeniu ZUZP z 1999 r., PPL w dniu 12 września 2014 r. zawarło z Zakładowymi 
Organizacjami Związkowymi nowy ZUZP, w którym w porównaniu z ZUZP wypowiedzianym 
w marcu 2014 r. wprowadzono zmiany dotyczące między innymi:

 � likwidacji ograniczeń dotyczących organizacji pracy w PPL;
 � likwidacji wymogu uzgadniania wypowiedzeń zmieniających dla pracowników PPL  

z Organizacją Związkową;
 � ujednolicenia systemu wynagrodzenia, zamiast różnych systemów: czasowo-premiowy,  

akordowo-premiowy, dniówki zadaniowe, prowizyjny;
 � ograniczenia i ujednolicenia dodatków do wynagrodzeń;
 � zasad wynagradzania za okres niezdolności do pracy – zasady wynagradzania zgodne  

z kodeksem pracy – poprzednio 100% wynagrodzenia za 33 dni niezdolności do pracy 
w ciągu roku, dla osób, które ukończyły 50 lat dopłata do zasiłku chorobowego 20% za okres  
od 15 do 33 dni w roku;

 � zasad przyznawania i wypłaty premii – zlikwidowano dodatkowy fundusz premiowy, stanowiący 
różnicę pomiędzy wypracowanym funduszem premiowym a funduszem wyjściowym;

 � zasad przyznawania nagród za pracę i nagród rocznych;
 � zasad przyznawania nagród jubileuszowych:

  nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom, którzy przepracowali w PPL przynajmniej 
pięć lat; w takim przypadku nagroda jubileuszowa stanowi 100% podstawy wymiaru 
wynagrodzenia – poprzednio okres pracy w PPL sumował się z okresami innego zatrudnienia, 
a minimalny okres pracy wynosił 25 lat, nagroda stanowiła 300% podstawy wynagrodzenia;

  maksymalna nagroda jubileuszowa w wysokości 500% podstawy wymiaru wynagrodzenia 
przysługuje pracownikom po 45 latach pracy w PPL – poprzednio po 50 latach pracy, 
w wysokości 800% podstawy wynagrodzenia;

 � likwidacji odprawy dla pracowników PPL związanej z rozwiązaniem umowy o pracę w wyniku 
restrukturyzacji, podziału, likwidacji, reorganizacji lub zmiany struktury PPL, w wysokości zależnej 
od stażu pracy w PPL, w wysokości od 12 do 36-krotności wynagrodzenia za pracę;

 � zmiany zasad wypowiadania ZUZP, wprowadzono 6 miesięczny okres wypowiedzenia w miejsce 
3-miesięcznego, bez obowiązku przystąpienia przez Pracodawcę do negocjacji nowego ZUZP 
oraz zasady obowiązywania wypowiedzianego ZUZP do czasu zawarcia nowego ZUZP  
(tzw. klauzula wieczności).
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3.2.10.2. Program Dobrowolnych Odejść

Po wypowiedzeniu w dniu 10 marca 2014 r. przez ND PPL ZUZP z 1999 r. Organizacje Związkowe 
działające w PPL weszły z dniem 28 marca 2014 r. w spór zbiorowy z PPL. Spór ten został 
zakończony w dniu 30 kwietnia 2014 r. podpisaniem porozumienia pomiędzy PPL a Organizacjami 
Związkowymi. Załącznikiem do tego porozumienia był Regulamin Programu Dobrowolnych 
Odejść Pracowniczych w PPL (dalej także: PDO). W Regulaminie tym określono między innymi 
następujące zasady dobrowolnych odejść pracowników z PPL:

 � w PDO mogli uczestniczyć wyłącznie uprawnieni pracownicy47,
 � oświadczenia o chęci odejścia z PPL w ramach PDO, pracownicy mogli składać od 5 maja  

do 10 czerwca 2014 r.,
 � pracownikowi, który zgłosił chęć odejścia, pracodawca mógł odmówić prawa do skorzystania z PDO,
 � zasady odpraw przysługujących pracownikom, którzy otrzymali zgodę na skorzystanie z PDO:

  odprawa wynikająca z art. 245 ust. 2 pkt 3 ZUZP z 6 września 1999 r. – jej wysokość 
uzależniona była od stażu pracy w PPL,

  odprawa wynikająca z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników48,

  odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za obowiązujący pracownika okres 
wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy49.

Spośród 1 286 pracowników PPL, którzy złożyli wnioski o skorzystanie z PDO, pracodawca 
w odniesieniu do 270 pracowników odmówił prawa skorzystania z PDO. 45 pracowników, którzy 
złożyli wnioski zrezygnowało z udziału w PDO. Ostatecznie z PDO skorzystało 971 pracowników PPL,  
w tym 77 pracowników kadry kierowniczej, 476 pracowników administracyjnych i 418 pracowników 
operacyjnych, przy czym z jednym pracownikiem kadry kierowniczej umowa o pracę miała być 
rozwiązana z końcem 2015 r.
Łączne koszty PPL związane z wypłatami odpraw dla 970 pracowników wyniosły 298 660 472,47 zł, 
w tym:

 � odprawa z art. 245 ZUZP 244 914 437,28 zł,
 � odprawa z ustawy z dnia 13 marca 2003 r.  20 936 415,20 zł,
 � odszkodowanie za okres wypowiedzenia 25 856 519,73 zł,
 � odprawy emerytalne dla 97 pracowników 5 763 445,26 zł,
 � nagrody jubileuszowe dla 29 pracowników 1 189 655,00 zł.

Naliczanie odpraw dla pracowników, którzy skorzystali z PDO, było zgodne z zasadami określonymi 
w Regulaminie PDO50. 

Spośród 270 pracowników, którym odmówiono prawa skorzystania z PDO, z 58 pracownikami, 
w 2014 r. i 2015 r. rozwiązano umowy o pracę w trybie innym niż PDO. W przypadku pozostałych 
212 pracowników, którzy kontynuują pracę w PPL, wynagrodzenie zasadnicze 201 pracowników 
nie uległo zmianie, dziewięciu wzrosło a dwóm zmalało51.

47  Uprawniony pracownik – osoba zatrudniona w PPL w dniu wejścia w życie PDO na podstawie umowy o pracę bez względu 
na jej rodzaj oraz czas pracy.

48  Ustawa z dnia 13 marca 2003  r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników – Dz. U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.

49  Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.

50  Sprawdzeniu poddano naliczenie odpraw dla 32 osób zajmujących kierownicze stanowiska w PPL.

51  Według danych na dzień 17 września 2015 r.
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Po zawarciu nowego ZUZP, 1 141 pracowników PPL zostało objętych procesem zmian warunków 
pracy i płacy, z których 1 005 osób podpisało porozumienia zmieniające, a 136 osób otrzymało 
wypowiedzenia zmieniające po odmowie podpisania porozumienia zmieniającego. Spośród osób, 
które otrzymały wypowiedzenia zmieniające, 51 odmówiło przyjęcia nowych warunków pracy 
i płacy, w związku z czym rozwiązano z nimi umowy o pracę. Łączny koszt poniesiony z tego tytułu 
przez PPL wyniósł 1 043 264,09 zł.
Poza rozwiązaniem umów w ramach PDO oraz wypowiedzeń zmieniających, od maja 2014 r. 
do września 2015 r. z 10 pracownikami PPL rozwiązano umowy o pracę z przyczyn dotyczących 
pracodawcy, a łączny koszt poniesiony przez PPL z tego tytułu wyniósł 1 664 400,71 zł.

3.2.10.3. Efekty restrukturyzacji zatrudnienia w PPL 

Restrukturyzacja zatrudnienia w PPL miała na celu ograniczenie przerostu zatrudnienia i dostosowanie 
liczby pracowników do realizowanych zadań. Obejmowała ona odejścia pracowników w ramach PDO 
oraz zatrudnienie nowych pracowników z niższą stawką wynagrodzenia zasadniczego.
Z PDO ostatecznie skorzystało 971 pracowników, których łączne miesięczne wynagrodzenie 
wynosiło 5 775,7 tys. zł, a średnie wynagrodzenie miesięczne 5 948 zł na pracownika. W trakcie 
realizacji PDO zatrudniono 325 nowych pracowników, których łączne wynagrodzenie miesięczne 
wynosiło 1 317,5 tys. zł, a średnie wynagrodzenie miesięczne wynosiło 4 054 zł na pracownika. 
PDO przewidywało zwrot części odprawy w przypadku powrotu do pracy, po skorzystaniu z PDO,  
ale do października 2015 r. nie było takich przypadków. 
W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji – zatrudnienie w PPL na koniec 2014 r., w porównaniu 
do zatrudnienia na koniec 2013 r., zmniejszyło się o 728 pracowników, tj. o 33,5%, natomiast 
na koniec I półrocza 2015 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 771 pracowników, tj. o 35,5%.
Przeciętne zatrudnienie w PPL w 2014 r. zmniejszyło się o 534,98 etatów, tj. o 23,3%. w porównaniu 
do 2013 r.
Koszty wynagrodzenia w PPL w 2014 r., tj. w pierwszym roku odejść pracowników w ramach PDO, 
zmniejszyły się o 55 683,4 tys. zł, tj. o 21,5% w porównaniu z 2013 r.
Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat w 2014 r. wzrosło o 208,85 zł, 
tj. o 2,2% w porównaniu z 2013 r.

3.2.10.4. Zmiany zatrudnienia w Straży Ochrony Lotniska

Na podstawie zmian w Prawie lotniczym (art. 186 b), wprowadzonych ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. 
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw52, zadania związane z kontrolą 
bezpieczeństwa wykonywane dotychczas przez Straż Graniczną, zostały powierzone do wykonywania 
przez zarządzającego lotniskiem. Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa zarządzający 
lotniskiem mógł wykonywać z wykorzystaniem wewnętrznej służby ochrony lub specjalistycznej 
uzbrojonej formacji ochrony, działającej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia53.
Zarządzający lotniskiem, zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa powinien przejąć od SG 
nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 30 czerwca 2011 r. (art. 14),  
tj. do dnia 18 marca 2013 r. Decyzją Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, 
zadania związane z  kontrolą bezpieczeństwa na  Lotnisku im.  F.  Chopina w Warszawie  
SG wykonywała do dnia 31 sierpnia 2013 r.

52  Dz. U. z 2011 r. Nr 170, poz. 1015, wejście w życie z dniem 18 września 2011 r.

53  Dz. U. z 2014 r. Nr 1099, ze zm.
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Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego, bagażu 
rejestrowanego oraz personelu, realizowane były:

 � w ruchu krajowym – przez Straż Ochrony Lotniska, która wykonywane zadania sukcesywnie 
od maja 2013 r. do września 2014 r. przekazywała do SUFO – podmiotowi zewnętrznemu ,

 � w ruchu międzynarodowym – przez SG, która wykonywane zadania sukcesywnie od marca 
do września 2012 r. przekazywała do SOL zadania te docelowo zostały przejęte w maju 2013 r. 
przez tan sam podmiot zewnętrzny.

W 2013 r. PPL przeprowadziło analizę różnych wariantów kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. 
Z  analizy tej wynikało, że optymalnym było przekazanie zadań związanych z  kontrolą 
bezpieczeństwa, realizowanych wcześniej przez SG zewnętrznej formacji SUFO. Przewidywane 
roczne koszty zapewnienia kontroli bezpieczeństwa przez podmiot zewnętrzny SUFO (19,7 mln zł) 
były niższe o ok. 2 mln zł od szacowanych kosztów wykonywania kontroli bezpieczeństwa  
przez komórkę wewnętrzną PPL – Straż Ochrony Lotniska (21,8 mln zł).

Zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa na Lotnisku im. F. Chopina zostały przekazane 
podmiotowi zewnętrznemu, na podstawie umów zawartych w wyniku przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówieni publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych54:

 � z 3 kwietnia 2013 r., z terminem obowiązywania od 3 kwietnia 2013 r. do 2 kwietnia 2015 r. 
Przedmiotem umowy była „Kontrola bezpieczeństwa pasażerów i członków załóg statków 
powietrznych oraz bagażu rejestrowanego i kabinowego na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie”. 
Wartość umowy określono na 24 132,5 tys. zł netto, opłata miesięczna 1 005,5 tys. zł;

 � z 23 czerwca 2014 r., z terminem obowiązywania od dnia podpisania do 2 kwietnia 2015 r. 
Przedmiotem umowy była kontrola dostępu i kontrola bezpieczeństwa osób i przedmiotów 
przez te osoby przenoszonych, w tym sprawdzenie pojazdów udających się do strefy 
zastrzeżonej i części krytycznej strefy zastrzeżonej oraz kontrola bezpieczeństwa ładunków, 
poczty, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego na Lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie. Umowa ta została zawarta w związku z zadeklarowaniem chęci odejścia 
z PPL w ramach PDO ponad 75% wartowników, co uniemożliwiało realizację przez SOL 
dotychczasowego zakresu i ilości zadań. Wartość umowy określono na 1 749,0 tys. zł netto,  
przy maksymalnej opłacie miesięcznej 245,0 tys. zł55;

 � z 12 marca 2015 r., z terminem obowiązywania od 3 kwietnia 2015 r. do 2 kwietnia 2018 r. 
Przedmiotem umowy była kontrola bezpieczeństwa i kontrola dostępu do strefy zastrzeżonej 
oraz części krytycznej strefy zastrzeżonej na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Wartość umowy 
określono na 97 589,8 tys. zł netto, opłata miesięczna 2 464,4 tys. zł.

Trzyletni koszt realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w przypadku ich realizacji 
przez SOL, PPL oszacowało na 176 509,2 tys. zł.

Wzrost miesięcznych kosztów związanych z kontrolą bezpieczeństwa w okresie 2015–2018, 
w porównaniu z okresem 2013–2015, wynikał głównie z rozszerzenia zadań realizowanych  
przez usługodawcę zewnętrznego – zwiększenie liczby stanowisk kontrolnych.

54  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.

55  Opłata miesięczna zmieniała się od 50,0  tys.  zł za lipiec  2014  r. do 245,0  tys.  zł w  okresie od  października  2014  r.  
do marca 2015 r.
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Koszty PPL związane z wykonywaniem przez podmiot zewnętrzny zadań związanych z kontrolą 
bezpieczeństwa w kolejnych latach wyniosły: 6 033,1 tys. zł w 2013 r., 14 076,8 tys. zł w 2014 r. 
i 11 056,5 tys. zł w I połowie 2015 r.

Skuteczność realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa na Lotnisku im. F. Chopina 
w Warszawie w zakresie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego, bagażu 
rejestrowanego oraz personelu, wykonywanych przez SOL, a następnie przez SUFO – podmiot 
zewnętrzny, podlegała sprawdzeniu przez ULC, Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Lotniska 
im. F. Chopina w Warszawie. Wynikiem przeprowadzonych kontroli były zalecenia dotyczące 
kontrolowanych obszarów.

Biuro Kontroli Wewnętrznej PPL w 2015 r. przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji 
umowy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony lotniska zawartej z podmiotem zewnętrznym 
oraz skuteczność nadzoru nad realizacją umowy, w wyniku której sformułowane zostały zalecenia 
oraz wskazane osoby odpowiedzialne za ich realizację.

W związku z nienależytym wykonywaniem zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa przez 
podmiot zewnętrzny, PPL w latach 2013–2015 obciążyło kontrahenta łączną kwotą 1 288,7 tys. zł56.

Zatrudnienie w SOL PPL w latach 2011–2014 według stanu na 31 grudnia oraz na dzień 
30 czerwca 2015 r. wynosiło: 358 pracowników w 2011 r., 579 pracowników w 2012 r., 383 pracowników 
w 2013 r., 190 pracowników w 2014 r. i 182 pracowników w 2015 r.

W związku z przejęciem przez PPL w 2013 r. zadań w zakresie kontroli bezpieczeństwa, 
wykonywanych wcześniej przez SG, zawarto 316 umów o pracę57 na czas określony z nowymi 
pracownikami zatrudnionymi w SOL58. Spośród nowo zatrudnionych pracowników, w dziesięciu 
przypadkach, umowy o pracę na czas określony zostały w trakcie trwania zatrudnienia w PPL 
przekształcone w umowy na czas nieokreślony, w tym sześć osób zostało przeniesionych do innych 
komórek organizacyjnych PPL, a cztery osoby kontynuowały pracę w SOL.

W 2014 r. zadanie kontroli bezpieczeństwa, wykonywane wcześniej przez SG, a następnie przez SOL, 
zostało przekazane przez PPL firmie zewnętrznej. Po przejęciu przez podmiot zewnętrzny zadań 
w zakresie kontroli bezpieczeństwa z 316 umów zawartych z nowymi pracownikami SOL, 
rozwiązanych zostało 307 umów59, w tym 110 w związku z upływem czasu na który zostały 
zawarte.

Według stanu na koniec września 2015 r. spośród nowych pracowników zatrudnionych w SOL, 
w PPL pracowało dziewięć osób posiadających umowę na czas nieokreślony, w tym trzy osoby 
pracowało w SOL, a sześć osób w innych komórkach organizacyjnych PPL.

3.2.10.5. Zatrudnienie w PPL byłych pracowników LS Airport Services S.A.

W PPL w 2014 r. i 2015 r. zatrudniono 14 pracowników, którzy bezpośrednio przez zatrudnieniem 
w PPL pracowali w LS Airport Services S.A. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

56  W tym 491 041,23 zł w 2013 r., 95 098,50 zł w 2014 r. i 702 619,zł w 2015 r.

57  W tym 15 osób zatrudniono dwukrotnie – drugi raz po uprzednim rozwiązaniu umowy z powodu niezdania egzaminu   
na operatora kontroli bezpieczeństwa (OKB).

58  Zatrudnienie nowych pracowników w SOL rozpoczęto z dniem 1 marca 2012 r.

59  Dwie umowy o pracę rozwiązano z osobami początkowo zatrudnionymi w SOL i przeniesionymi do innych komórek 
organizacyjnych.
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W odniesieniu do rekrutacji na stanowiska Zastępcy Dyrektora Portu Lotniczego oraz Dyrektora 
Biura Naczelnego Dyrektora skorzystano zwyczajowo z formularzy i metodologii wynikających 
z procedury Rekrutacja i selekcja personelu PPL. Procedura ta nie miała zastosowania do rekrutacji 
na stanowiska dyrektorów i kierowników biur. Z uwagi na realizację PDO, w celu sprawnego 
uzupełnienia brakującego zatrudnienia, procedura ta została zawieszona z dniem 21 maja 2014 r. 
Po zawieszeniu procedury dotyczącej rekrutacji w PPL został zatrudniony Dyrektor Biura 
Handlowego.

3.2.11. Marketing i współpraca marketingowa z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A

W latach 2012–2015 PPL zawarło z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A.60 cztery umowy 
marketingowe związane z promocją Lotniska im. Chopina w Warszawie oraz połączeń lotniczych. 
W umowach tych PPL zobowiązywało się do współfinansowania działań marketingowych PLL LOT. 
Trzy spośród podpisanych umów dotyczyły działań marketingowych prowadzonych przez 
PLL LOT w związku z uruchomieniem w 2012 r. połączeń do Pekinu. Czwarta umowa dotyczyła 
działań marketingowych prowadzonych przez PLL LOT na rynku niemieckim – kierunek Frankfurt, 
Monachium i Hamburg.

Współpraca marketingowa pomiędzy PPL a PLL LOT skutkowała wzrostem liczby pasażerów 
korzystających z Lotniska im. F. Chopina, co przekładało się na wzrost przychodów PPL.

Współpraca marketingowa przyniosła również efekty niewymierne, takie jak: promocja nazwy, 
marki, logo i strony internetowej Lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Rozwój połączeń dalekiego 
zasięgu przyczyniający się bezpośrednio do wzrostu ruchu na lotnisku i wzrostu przychodów, 
stanowił istotny element rozbudowy siatki połączeń przesiadkowych i wzrostu znaczenia lotniska 
jako węzła przesiadkowego.

W okresie od maja 2014 r. do października 2015 r. odbyły się 24 zagraniczne wyjazdy służbowe 
z udziałem Zastępcy Dyrektora Portu Lotniczego61 im. Fryderyka Chopina, których łączny koszt wyniósł 
217 tys. zł62 i w całości był pokryty przez PPL. Celem tych wyjazdów było m.in. reprezentowanie 
i prezentowanie oferty Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina na konferencjach, spotkania 
z potencjalnymi kontrahentami, szkolenia, wymiana doświadczeń z przedstawicielami innych 
portów lotniczych. Wszystkie wyjazdy ZD PL zostały rozliczone na drukach „Rozliczenie kosztów 
zagranicznej podróży”. Rozliczenia 23 wyjazdów akceptował ND PPL, a jednego wyjazdu  
– Zastępca ND PPL. 

Zarządzeniem ND PPL nr 110 z dnia 10 sierpnia 2015 r. została wprowadzona do stosowania nowa 
„instrukcja wyjazdowa” w celu większego nadzoru nad wyjazdami służbowymi, w której został 
wprowadzony obowiązek sporządzania pisemnych sprawozdań z odbytych wyjazdów służbowych. 

Wydatki sfinansowane z karty służbowej będącej w dyspozycji ZD PL w okresie od czerwca 2014 r. 
do października 2015 r. wyniosły 122 tys. zł (średnio 7 154 zł/mc) i dotyczyły m.in. płatności 
w stacjach paliw, hotelach, restauracjach, za kursy taksówkami.

60  Dalej także PLL LOT.

61  Dalej także ZD PL.

62  W tym wydatki związane z podróżami Zastępcy Dyrektora Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina wyniosły 87 tys. zł.
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NIK zwróciła uwagę, na stosunkowo częste, a w 6 przypadkach przekraczające 1 100 zł wydatki 
w krajowych restauracjach położonych poza obszarem lotniska. W sytuacji posiadania przez 
podmioty zależne od PPL bazy gastronomicznej oraz lokali usytuowanych na lotnisku, korzystne 
dla PPL byłoby korzystanie z tych obiektów. Jednak utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami 
może wymagać od reprezentantów PPL korzystania także z innych miejsc spotkań.

3.2.12. Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej PPL

W styczniu 2015 r., na zlecenie PPL, został opracowany raport podsumowujący analizy możliwych 
wariantów konsolidacji GK PPL w celu poprawy efektywności jej funkcjonowania oraz wzmocnienia 
rynków portów lotniczych w kraju. ND PPL zatwierdził w marcu 2015 r. Plan Wdrażania Optymalizacji 
Grupy Kapitałowej PPL, w którym spółki GK PPL podzielono na kategorie:

 �  kluczowe (strategiczne) dla budowania wartości GK PPL; 
(Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o., Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o., 
Port-Hotel Sp. z o.o.63);

 � posiadające potencjał do budowania wartości GK PPL;
(Port Lotniczy Katowice Sp. z o.o., Port Lotniczy Wrocław S.A.);

 � posiadające niski potencjał rozwojowy, przeznaczone do zbycia;
(Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o., 
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Port Lotniczy Poznań Sp. z o.o.);

 � w restrukturyzacji, a po jej zakończeniu – do decyzji o zbyciu lub pozostawieniu w GK PPL;
(Airport Cleaning Service, WELCOME AS Sp. z o.o.);

 � przeznaczone do zbycia – niezwiązane z działalnością podstawową;
(Casinos Poland Sp. z o.o.).

W latach 2012–2015 PPL zwiększyło swoje zaangażowanie kapitałowe w dwóch spółkach 
zarządzających lotniskami, tj. w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A.64 – o kwotę 9 847 tys. zł 
oraz w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.65 – o 27 227 tys. zł.

Dokapitalizowanie PL Szczecin-Goleniów  Sp.  z  o.o. motywowane było koniecznością 
przeprowadzenia w trybie natychmiastowym remontów warunkujących dalsze funkcjonowanie 
lotniska. Początkowo PPL udzielało pożyczek PL Szczecin-Goleniów Sp. z o.o., a w związku 
z brakiem możliwości ich spłaty i niepowodzeniem prób zbycia nieruchomości w celu uzyskania 
środków na spłatę pożyczki nastąpiła konwersja wierzytelności na kapitał. Opinia ekonomiczno- 
-prawna wykonana przez firmę doradczą wykazała, że transakcja była dopuszczalna w świetle 
przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pożyczki było warunkiem uzyskania przez PL 
Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. kredytu bankowego na kontynuację programu inwestycyjnego 
i  wykorzystania bezzwrotnych środków finansowych z  Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Gmina Miasta Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie zobowiązały się 
do dofinansowania PL Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. kwotą 58 200 tys. zł do 2020 r. i do końca 2014 r. 
wykonały swoje zobowiązania wartości 22 500 tys. zł.

63  Po zmianie nazwy w 2015 r. – CAD (Chopin Airport Development S.A.).

64  Spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice.

65  Dalej PL Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.



 

40

I S T O T N E  U S T A L E N I A  K O N T R O L I

PPL prowadziło w latach 2008–2012, wspólnie z PLL LOT (wspólnik), działania zmierzające 
do sprzedaży posiadanych udziałów w spółce Casinos Poland Sp. z o.o.66. W dniu 8 lipca 2009 r. 
ogłoszono wspólne zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży łącznie 66,5% udziałów CP, 
w tym 100% udziałów będących własnością PPL. Po negocjacjach podpisano w dniu 8 lipca 2011 r. 
z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży udziałów i zwrócono się  
do Century Casinos Poland (trzeciego wspólnika w CP) o zgodę na zbycie udziałów, której wymaga 
umowa spółki CP. Wobec braku zgody na zbycie udziałów z dniem 30 czerwca 2012 r. uległa 
rozwiązaniu warunkowa umowa z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.

PPL podjęło w 2011 r. próbę zbycia udziałów w Porcie Lotniczym Mazury Sp. z o.o. poprzez 
skierowanie zapytania do pozostałych udziałowców, a następnie ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej 
zamiaru sprzedaży, ale nie zgłosił się nikt zainteresowany ich nabyciem.

PPL podjęło próbę zbycia działów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o., 
kierując w styczniu 2010 r. do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zapytanie 
o zainteresowanie nabyciem udziałów oraz przekazując we wrześniu 2010 r. oszacowanie wartości 
udziałów. Pomimo rocznej korespondencji Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  
nie zdecydował o zakupie udziałów.

Liczbę i wartość akcji/udziałów posiadanych na koniec I półrocza 2015 r. przez PPL w spółkach GK PPL 
zaprezentowano w poniższym zestawieniu.

Lp. Nazwa spółki

akcje/udziały wartość akcji/udziałów

liczba
%  

w kapitale

w momencie 
wnoszenia  

(brutto)

po ostatnim 
przeszacowaniu 

(netto)

1. Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o.o. 154 264 76,18 77 132 000,00 71 932 095,00

2. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 91 231 47,66 96 031 000,00 4 800 000,00

3. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. 2 212 200 46,22 221 220 000,00 41 237 729,50

4. Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. 113 223 38,99 113 223 000,00 57 471 994,40

5. Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 196 810 30,39 98 405 000,00 39 093 664,66

6. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 3 645 29,09 36 450 000,00 30 484 301,27

7. Port Lotniczy Wrocław S.A. 81 672 19,74 40 836 000,00 32 896 613,52

8. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 237 184 17,30 36 677 916,00 32 832 882,24

9. Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. 1 347 12,67 1 347 000,00 0,00

10. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 124 602 5,91 5 607 090,00 0,00

11. Welcome AS Sp. z o.o. 68 240 100,00 47 772 117,58 47 772 117,58

12. Airport Cleaning Service Sp. z o.o. 1 500 100,00 1 500 000,00 1 500 000,00

13. Chopin Airport Development Sp. z o.o. 870 713 100,00 107 730 300,00 107 730 300,00

14. Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o. 5 500 59,30 5 500 000,00 5 500 000,00

15. Casinos Poland Sp. z o.o. 100 33,33 18 366 666,00 18 366 666,00

Źródło: Dane z kontroli w PPL.

66  Dalej także CP.
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Łączna wartość brutto udziałów/akcji będących własnością PPL wynosiła 907 798 tys. zł67, 
a wartość netto była niższa o ok. 45 % (na dzień 30 czerwca 2015 r.). W dziesięciu spółkach 
wartość udziałów netto była niższa od wartości udziałów brutto. Wartość netto udziałów  
w PL Mazury Sp. z o.o. i PL Bydgoszcz Sp. S.A. oszacowano na 0 zł. 

Podstawę dokonywanych odpisów aktualizacyjnych stanowiły kalkulacje przygotowywane 
wewnętrznie przez służby Głównego Księgowego PPL na podstawie sprawozdań finansowych, 
a uzyskane wyniki były corocznie przedmiotem badania biegłego rewidenta. Okresowo zlecano 
zewnętrznym firmom eksperckim przygotowanie dodatkowych opinii w zakresie poprawności 
wyników, jak i zastosowanej metodyki.

Najwyższa kwotowo różnica pomiędzy wartością udziałów brutto a netto dotyczyła udziałów 
PL Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. (180 000 tys. zł.), a następnie PL Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 
(91 231 tys. zł) i PL Warszawa-Modlin Sp. z o.o. (59 311 tys. zł).

Nie podważając zasadności dokonanych przeszacowań wartości akcji/udziałów w spółkach GK PPL, 
NIK wskazuje, że skala przeszacowania oznacza stratę wartości ok. 45% zainwestowanych przez PPL 
kapitałów w spółki GK PPL na przestrzeni całego okresu funkcjonowania GK PPL. 

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. i PL Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. stanowią przykłady 
udziału PPL w rozwoju lotnisk regionalnych i umożliwienia wykorzystania środków unijnych 
do rozbudowy ich infrastruktury, ale przedsięwzięcia te nie mają znaczenia biznesowego 
w rozwoju PPL. 

PPL weryfikowało przedstawiane przez spółki GK PPL dokumenty strategiczne. Priorytetowa 
dla PPL była korelacja ze strategią PLL LOT S.A. w celu budowy na Lotnisku im. F. Chopina hubu 
narodowego i węzła transferowego, który zasilany będzie ruchem polskich portów regionalnych. 
Każda ze spółek GK PPL (niezależnie od wysokości zaangażowania PPL w jej kapitale) realizowała 
swoją działalność samodzielnie. PPL analizowała programy i prognozy ich funkcjonowania  
przy uwzględnieniu interesu PPL polegającego na budowaniu wartości rynkowej GK PPL.  
Spółki GK PPL nie uzgadniały między sobą strategii rozwojowych, ani planów inwestycyjnych  
i nie istnieje dokument, który wyznaczałby wspólny plan inwestycyjny GK PPL.

3.2.12.1. Zarządzanie lotniskiem Zielona Góra-Babimost 

W „Strategii rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do roku 2040” z 2011 r. podano 
m.in., że pozycja konkurencyjna PL ZG/B jest bardzo słaba ze względu na brak siatki połączeń  
i brak infrastruktury dojazdowej:

 − w 2010 r. lotnisko obsłużyło 3,6 tys. pasażerów, przy przepustowości do 150 tys. rocznie  
i nie było wykorzystywane na potrzeby przewozów towarowych,

 − lotnisko nie jest przystosowane do obsługi dużego tonażu ani przesyłek specjalnych, 
 − strata w latach 2012–2015 wyniesie do 4 mln zł rocznie68, bez możliwości znaczącej obniżki 

kosztów.
Zaprezentowane scenariusze dla PL ZG/B polegały na:  

 − wygaszeniu działalności lotniska metodą uporządkowanej likwidacji,
 − utrzymaniu lotniska wymagającym finansowania inwestycji i pokrywania strat.

67  Z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień 30 czerwca 2015 r. podwyższeń na kwotę ok 15 000 tys. zł. 

68  W opracowanym w styczniu 2011 r. raporcie dla PPL przewidywano uzyskanie rentowności w latach 2036–2038.
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W dniu 13 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa, której stronami były Województwo Lubuskie, 
Spółka Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o., i PPL. Strony umowy zobowiązały się  
do utrzymania eksploatacji PL ZG/B i wsparcia rozwoju poprzez realizację w latach 2011–2016 założeń 
„Biznesplanu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost na lata 2011–2040”, a w szczególności:

 − PPL zobowiązało się ponosić koszty operacyjne funkcjonowania PL ZG/B, 
 − Województwo Lubuskie zobowiązało się do przekazania środków finansowych na pokrycie 

kosztów zakupu do celów promocyjnych bloku miejsc.
Uzgodniono realizację w latach 2011–2016 programu inwestycyjnego o wartości 16,05 mln zł 
finansowanego przez Województwo w wysokości 14,25 mln zł i PPL w kwocie 1,8 mln zł. 
Zakładano osiągniecie w latach 2011–2015 następującej liczby pasażerów: 4 505; 11 648; 38 800; 
60 128; 88 736.
Postanowiono, że PPL podejmie do 2016 r. decyzję dalszego uczestnictwa w projekcie w formie 
przystąpienia do Spółki lub sprzedaży majątku Spółce lub Województwu. Aneksem nr 01/2013 
z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniono wartość programu inwestycyjnego na 18 588 tys. zł 
(Województwo – 16 788 tys. zł, PPL – 1 800 tys. zł).

Zespół ds. monitorowania realizacji Biznes Planu PL ZG/B wskazywał w kolejnych raportach, 
że pomimo realizacji zobowiązań i zapewnienia wszelkich warunków dla operacyjnego 
funkcjonowania lotniska nie został zrealizowany zakładany poziom ruchu i w latach 2012–2014 
wynosił odpowiednio: 6 518, 6 609, 5 673 pasażerów, co narastająco stanowiło zaledwie 17% 
w stosunku do zamierzeń.

Dyrektor Biura Strategii i Nadzoru Właścicielskiego skierowała w dniu 2 lutego 2015 r. do ND PPL 
rekomendację w sprawie PL ZG/B, w której wskazała, że nie powiodły się działania w celu przejęcia 
majątku PPL znajdującego się w PL ZG/B przez Województwo Lubuskie. Województwo Lubuskie 
przedstawiło koncepcję powierzenia zarządzającemu lotniskiem obowiązku świadczenia usług 
publicznych (Public Service Obligation – „PSO”) na podstawie art. 183 Prawa lotniczego. 

Do końca października 2015 r. PPL nie było stroną żadnej umowy na zarządzanie lotniskiem 
regionalnym na zasadzie świadczenia usług publicznych.

3.2.12.2. Wykonywanie przez PPL praw z akcji/udziałów

We wrześniu 2014 r. Dyrektor Biura Strategii i Nadzoru Właścicielskiego PPL określiła „Wskazówki 
dla członków rad nadzorczych spółek reprezentantów Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty 
Lotnicze”, które przyjął do stosowania Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego. Zarządzeniem 
z dnia 28 lipca 2015 r. ND PPL wprowadzono do stosowania z dniem 1 sierpnia 2015 r. dokument 
pn. Nadzór Właścicielski oraz zasady funkcjonowania organów spółek z udziałem przedsiębiorstwa 
państwowego „Porty Lotnicze”. Określono w nim m.in.:

 − podstawowe cele nadzoru właścicielskiego, 
 − sposób powoływania i obowiązki pełnomocników PPL na Zgromadzeniach Wspólników/

Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, 
 − wymagania i   sposób powoływania oraz obowiązki członków Rad Nadzorczych, 

którzy reprezentują PPL,
 − wymagania i obowiązki kandydatów na członków Zarządów, w tych przypadkach,  

kiedy kandydatów mogło proponować PPL,
 − zasady monitorowania spółek.
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Powoływanie członków rad nadzorczych spółek GK PPL następowało w zależności od regulacji 
zawartych w umowach bądź statutach na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników  
lub pisma wspólnika wskazującego swojego przedstawiciela do organu nadzoru. Pełnomocnik 
PPL zawsze działał w oparciu o pisemną instrukcję. Reprezentanci PPL otrzymywali instrukcje 
określające sposób głosowania na  zgromadzeniach w  notatkach lub korespondencji 
opracowywanej przez Biuro Strategii i Nadzoru Właścicielskiego. 

We wcześniejszym okresie polityka właścicielska realizowana była w oparciu o strategie 
przygotowane przez firmę ARUP. 

Na koniec lipca 2015 r. PPL miała 41 reprezentantów w radach nadzorczych 15 spółek. W okresie 
2010–2015 (I półrocze) PPL posiadało 28 reprezentantów, którzy nie byli pracownikami PPL, 
w radach nadzorczych 18 spółek GK PPL. 

W latach 2010–2015 (I półrocze) nie było przypadków nieudzielenia skwitowania z wykonania 
obowiązków reprezentantów PPL w spółkach GK PPL.

 3.3  Wykonanie wniosków z poprzednich kontroli NIK 

Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej PPL, poinformowała, że w odniesieniu do wniosków 
pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK po wcześniejszych kontrolach:

 � z 28 października 2013 r. (LWA – 4101-12-01/2013 P/13/080):
  Przedstawianie do wiadomości Prezesowi ULC, 2-letnich planów ekonomiczno-finansowych 

na kolejne lata. 
PPL na bieżąco przekazuje Prezesowi ULC dwuletnie plany gospodarcze, 

  Uzupełnienie akt osobowych pracowników PPL aktualnymi zaświadczeniami o przebytych 
szkoleniach, koniecznych dla danego stanowiska pracy.
Zaświadczenia potwierdzające odbycie przez pracownika PPL szkolenia są na bieżąco 
przekazywane do Biura Personalnego i włączane do akt osobowych pracownika, zgodnie 
z Procedurą Zarządzania Szkoleniami.

 � z 22 października 2010 r. (KKT-4111-01-01/2010; K/10/004):
  Realizację wniosku pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 kwietnia 2007 r., 

jak również wniosku pokontrolnego Ministra Infrastruktury, dotyczącego wprowadzenia 
mechanizmów zarządzania ryzykiem przy realizacji kontraktów i określenia ścisłych procedur 
przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Kolegium Zarządu PPL w listopadzie 2010 r. podjęło decyzję o wprowadzeniu w PPL 
systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem inwestycyjnym.
Od marca 2011 r. w PPL trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania 
ryzykiem, a w związku z restrukturyzacją PPL – w marcu 2014 r. proces wdrożenia systemu 
zarządzania ryzykiem został czasowo wstrzymany.
Biuro Kontroli Wewnętrznej w październiku 2014 r. przygotowało koncepcję wprowadzenia 
Rejestru Ryzyk w PPL i wdrażane jest oprogramowanie wspierające jego funkcjonowanie.
W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych w PPL w czerwcu 2015 r. wprowadzona 
został procedura Zarządzanie inwestycjami, która oprócz zapewnienia prawidłowego 
i skutecznego przebiegu procesów realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, zawiera 
również elementy zarządzania ryzykiem. W dniu 16 czerwca 2015 r. powołano w PPL 
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Komitet Zarzadzania Ryzykiem, a od września 2015 r. wdrożono aplikację wspomagającą 
zarządzanie ryzykiem. W dniu 25 czerwca 2015 r. wdrożono procedurę zarządzania 
inwestycjami na każdym etapie ich realizacji.

  Pilne opracowanie koncepcji zagospodarowania urządzeń i oprogramowania zakupionego 
w ramach realizacji kontraktu z firmą Intergraph, dla zminimalizowania strat przedsiębiorstwa 
z tytułu realizacji tego kontraktu.
PPL wykorzystało urządzenia zakupione w ramach kontraktu z firmą Intergraph (monitory, 
zasilacze, oprogramowanie) w Zintegrowanym Systemie Bezpieczeństwa. W odniesieniu  
do urządzeń radiowych i komunikacyjnych, w 2012 r. podjęto nieudaną próbę ich sprzedaży.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji pozostałego sprzętu i analizy kosztowo- 
-funkcjonalnej, stwierdzono, że ze względu na wiek, pierwotne przeznaczenie i postęp 
technologiczny, sprzęt ten nie nadaje się do wykorzystania w PPL, a jego przystosowanie 
do aktualnych potrzeb PPL jest gospodarczo nieuzasadnione.
W związku z powyższym Biuro Informatyki i Strategii IT prowadzi rozmowy z podmiotami 
zainteresowanymi nabyciem tego sprzętu. Równocześnie PPL poszukuje rzeczoznawcy, 
który dokona wyceny i na tej podstawie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe 
w celu zbycia pozostałego sprzętu.

Kontrola w PPL wykazała, że przy udzielaniu zamówień (dotyczących inwestycji, a także opracowań 
firm doradczych) wystąpiły nieprawidłowości, które skutkowały opóźnieniami w realizacji 
zamówień lub uzyskaniem w wyniku realizacji zamówienia produktu o nieodpowiedniej 
jakości. Niedoprowadzenie od 2011 r. do opracowania systemu zarządzania ryzykiem w PPL,  
w tym ryzykiem inwestycyjnym, może świadczyć o opieszałości tych prac przed 2014 r.,  
lub o niedocenianiu wagi tego zagadnienia. 

Po kontroli P/13/080 Wydawanie dokumentów uprawniających do działania w lotnictwie cywilnym 
i wypełnianie obowiązków z nich wynikających, NIK wnioskowała69 do Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej o:
1) Wprowadzenie narzędzi skutecznego nadzoru nad działalnością ULC.
2) Realizację zadań określonych w „Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” 70, 

przyjętego uchwałą Nr 86/2007 RM, poprzez:
a. powołanie Zespołu Roboczego,
b. opracowywanie corocznych raportów dot. realizacji Programu,
c. realizację postanowień Zarządzenia Nr 20 Ministra Transportu w sprawie powołania  

Komitetu Sterującego ds. realizacji Programu.
3) Wyegzekwowanie od Departamentu Lotnictwa przekazywania Ministrowi corocznej informacji 

o wynikach nadzoru, zgodnie z zapisami Szczegółowego tryb nadzoru nad działalnością  
Prezesa ULC wykonywanego przez komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury71 z dnia 
11 sierpnia 2008 r.

4) Zapewnienie organizacji prac legislacyjnych umożliwiających terminowe wydawanie aktów 
wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze.

69  Wystąpienie pokontrolne NIK do Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z  22  stycznia 2014  r.,   
znak KIN-4101-05-01/2013.

70  Dalej Program.

71  Dalej Szczegółowy tryb nadzoru.
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Powyższe wnioski zostały zrealizowane w następujący sposób: 

1) DL opracował projekt zarządzenia Ministra w sprawie Szczegółowego trybu nadzoru  
nad działalnością Prezesa ULC. Do czasu wejścia w życie zarządzenia nadzór jest prowadzony 
w oparciu o obowiązujący Szczegółowy tryb nadzoru. Ponadto Minister zobowiązał Prezesa ULC 
w piśmie z dnia 26 lutego 2014 r. do przekazywania informacji, na ostatni dzień kwartału  
danego roku, nt. wyników audytów i kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w ULC.

2) Według wyjaśnień Dyrektora DL, cele72 określone w Programie73 zostały osiągnięte poprzez 
zastosowanie innych narzędzi74 niż powołanie Zespołu Roboczego75. Począwszy od 2015 r. 
DL będzie opracowywał coroczne raporty realizacji Programu, które będą przekazywane  
do akceptacji właściwego Sekretarza Stanu MIR odpowiedzialnego za lotnictwo cywilne, 
a następnie składane Ministrowi celem zatwierdzenia.
Z uwagi na prace mające na celu aktualizację76 Programu Komitet Sterujący nie prowadził 
żadnych prac związanych z jego realizacją. Zarządzeniem Ministra z dnia 2 lipca 2015 r. powołany 
został Zespół do spraw Aktualizacji Programu, którego zadaniem jest opracowanie nowego 
dokumentu, uwzględniającego obecnie istniejące tendencje oraz warunki ekonomiczne 
(zwłaszcza nową perspektywę finansową UE, tj. 2014–2020) oraz zawierającego strategie 
rozwoju w odniesieniu do lotnisk o charakterze regionalnym, a także lokalnym. 

3) W trybie bieżącego nadzoru nad działalnością Prezesa ULC podjęto działania, niezależnie  
od trwających prac nad systemowym dokumentem Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością 
Prezesa ULC, mające na celu uporządkowanie tego nadzoru oraz jego wzmocnienie. Skierowano 
szereg odrębnych pism zobowiązujących Prezesa ULC do podejmowania konkretnych 
działań w określonych terminach. We wdrażanym zarządzeniu Ministra w sprawie 
Szczegółowego trybu nadzoru nad działalnością Prezesa ULC zostały określone systemowe 
zasady realizacji zadań nadzoru, a także cyklicznej wymiany informacji pomiędzy Ministrem 
i Prezesem ULC.

4) W celu zapewnienia organizacji prac legislacyjnych, umożliwiającej terminowe wydawanie  
aktów wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze, w Ministerstwie wdrożono:

 � zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego MIR z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie trybu 
opracowywania i uzgadniania w MIR projektów dokumentów rządowych, w tym projektów 
aktów normatywnych, i ich ogłaszania, a także prowadzenia ewidencji i zbiorów tych 
dokumentów, określające nowe zasady organizacji prac legislacyjnych w Ministerstwie;

72  Polska dokonała włączenia do sieci TEN-T wszystkich portów lotniczych, które spełniały warunki Decyzji Nr 1692/96/WE. 
Rozwój i modernizacja infrastruktury portów regionalnych został osiągnięty poprzez poniesienie nakładów na realizację 
inwestycji na  lotniskach do sieci TEN-T do 2015  r. (ponad 5,8  mld  zł, w  tym 2,3  mld  zł ze środków UE). W  2013  r.  
został zakończony proces przekazywania w drodze darowizny samorządom niektórych nieruchomości pozostających 
w gestii SP, należących do byłych lotnisk wojskowych.

73  Przyjętym uchwałą Nr 86/2007 RM.

74  M.in.: monitoring dofinansowania UE w perspektywie finansowej 2007–2013, zatwierdzanie przez ministra właściwego 
ds. transportu planów generalnych lotnisk użytku publicznego, wyznaczenie instytucji zapewniającej służby żeglugi 
powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, przyjęcie przez RM (uchwała z dnia 22 stycznia 2013 r.) Strategii Rozwoju 
Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

75  Nie został powołany Zespół Roboczy, gdyż zdaniem Dyrektora DL byłoby to powielaniem struktur już istniejących 
w Ministerstwie (bieżący nadzór nad rozwojem infrastruktury lotniczej w Polsce prowadzony jest przez utworzony w 2011 r. 
Wydział Polityki Rozwoju Transportu Lotniczego w DL).

76  Planowany termin przyjęcia zaktualizowanego dokumentu został ustalony na październik 2016 r.
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 � zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego MIR z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie monitorowania 
przebiegu prac legislacyjnych w MIR. Na podstawie zebranych informacji nt. stanu prac 
legislacyjnych nad poszczególnymi projektami Departament Prawny co dwa tygodnie sporządzał 
zbiorcze zestawienie wraz z informacją77 w tym zakresie, ze wskazaniem przebiegu prac 
i stwierdzonych opóźnień.

Zdjęcie nr 4  
Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie

Źródło: Archiwum Lotniska Chopina w Warszawie.

77  Dla właściwych członków kierownictwa Ministerstwa, odpowiedzialnych za realizację projektu.
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 4.1  Przygotowanie i organizacja kontroli

Kontrola przeprowadzona została z  inicjatywy NIK. Za celowością jej przeprowadzenia 
przemawiały prognozy pogorszenia sytuacji ekonomicznej PPL oraz ewentualność spowodowania 
przerw w pracy lotniska im. F. Chopina w Warszawie w wyniku narastającego w Przedsiębiorstwie 
konfliktu.

W przygotowaniu kontroli wykorzystane zostały informacje przekazane przez PPL w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK. 

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od 17 sierpnia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r. 

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do obu podmiotów objętych kontrolą wystąpienia 
pokontrolne, w których zawarte zostały oceny i uwagi dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
i uchybień w obszarach działalności objętych badaniami NIK. 

ND PPL nie zgłosił zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. 

Minister Infrastruktury i Budownictwa złożył zastrzeżenia do oceny NIK, że niezgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym było uznanie przez MIR za wykonaną przez PPL dyspozycję art. 64 
Prawa lotniczego w brzmieniu: „kto zamierza nabyć lub objąć akcje lub udziały w spółce 
zakładającej lotnisko użytku publicznego albo spółce będącej założycielem lub właścicielem 
istniejącego lotniska użytku publicznego w ilości zapewniającej mu osiągnięcie lub przekroczenie 
odpowiednio 25%, 33% lub 49% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników (…), 
zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw transportu – pod rygorem nieważności”. 
Kolegium NIK w uchwale nr 4/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. oddaliło zastrzeżenia.

W wystąpieniach pokontrolnych przekazanych kierownikom jednostek kontrolowanych,  
NIK sformułowała łącznie 6 wniosków pokontrolnych. 

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Infrastruktury NIK wnioskowała o:

1. Opracowanie i wdrożenie oraz stałe stosowanie procedury systematycznej i udokumentowanej 
oceny pracy ND PPL. 

2. Rozważenie stosowania przy wyborze kandydatów na ND PPL trybu konkursu.

3. Rozważenie zaktualizowania podstaw prawnych działania PPL poprzez opracowanie  
projektu aktualizacji ustawy o PPL lub opracowanie projektu ustawy umożliwiającego 
przekształcenie Przedsiębiorstwa w spółkę Prawa handlowego.

4. Zintensyfikowanie prac nad nowymi zasadami nadzoru i uwzględnienie w nich elementu 
kreowania przez Ministra kierunków rozwoju PPL oraz konsekwentne ich stosowanie.

W wystąpieniu skierowanym do ND PPL NIK wnioskowała o:

1. Podjęcie działań w celu ustalenia i wyegzekwowania osobistej odpowiedzialności osób,  
które miały obowiązek nadzorowania realizacji inwestycji, których zaniechano.

2. Stosowanie systemu zarządzania ryzykiem, w szczególności w sferze inwestycji i udzielania 
zamówień na usługi doradcze oraz monitorowanie jego skutków w celu ew. modyfikacji. 

Adresaci wystąpień pokontrolnych poinformowali NIK o podjęciu działań na rzecz realizacji 
wniosków pokontrolnych. 
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ND PPL poinformował78, że w dniu 4 stycznia 2016 r. zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej 
Warszawa-Ochota zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę PPL 
polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez osoby odpowiedzialne za realizację i nadzór 
nad wykonaniem inwestycji. Ponadto ND PPL poinformował o podjęciu działań związanych 
z zarządzaniem ryzykiem w PPL.

Minister Infrastruktury i Budownictwa poinformował o realizacji wniosku nr 1, oraz że każdorazowo 
będzie rozważał przeprowadzenie konkursu w przypadku powoływania nowego ND PPP  
(wniosek nr 2) a także, że rozważy podjęcie wskazanych przez NIK działań legislacyjnych  
(wniosek nr 3 i nr 4). 

W wyniku kontroli uzyskano finansowe i sprawozdawcze rezultaty kontroli w kwocie 329 164,8 tys. zł:

1. Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami 328 088,2 tys. zł:

a. 27 750,0 tys. zł – brak skutecznego nadzoru nad inwestycjami (błędne decyzje lub ich brak),
doprowadziło do zaniechania 12 inwestycji, a poniesione na nie nakłady stanowiły stratę PPL.

[str. 29 Informacji]

b. 298 690,0 tys. zł – brak działań w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian zapisów
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, skutkował przerostem zatrudnienia oraz wydatkami
związanymi z wypłatą odpraw dla pracowników PPL w wysokości 298 690,0 tys. zł
i koniecznością opracowania opinii prawnych dotyczących wypowiedzenia ZUZP – 29,5 tys. zł.

             [str. 33–34 Informacji]

c. 1 648,2 tys. zł opracowane w 2012 r. dokumenty Strategia 2012–2022 i Plan Generalny 2012–2037,
nie uzyskały pozytywnej opinii Zebrania Delegatów ze względu na dezaktualizację
założeń na których były oparte. W związku z tym PPL zmuszone było zlecić w 2014 r.
aktualizacje powyższych dokumentów, które kosztowały łącznie 1 648,2 tys. zł brutto.

            [str. 17 Informacji]

2. Sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 1 076,6 tys. zł – opóźnienie w utworzeniu odpisu
aktualizującego, którego skutkiem było wykazanie w sprawozdaniu finansowym za rok 2010
i 2011 aktywów trwałych w zawyżonej wysokości. Budowę nowego magazynu i przebudowę
budynku magazynu głównego wraz z infrastrukturą na lotnisku Chopina, uznano jako zaniechaną
dopiero w 2012 r. mimo, że ND PPL podjął decyzję o zaprzestaniu jej realizacji w 2010 r.
Odpis aktualizujący dla tej inwestycji utworzono dopiero w 2012 r., co stanowiło naruszenie
art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, który mówi, iż zgodnie z zasadą ostrożności
przy wycenie majątku w wyniku finansowym należy ująć zmniejszenia wartości użytkowej
lub handlowej składników aktywów.                                                                            [str. 29 Informacji]

78  Pismo PPL-N-NK-081-3-1/16. 
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5.1.  Uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne kontrolowanej 

działalności

5.1.1. Kluczowe uwarunkowania dotyczące kontrolowanej działalności

Charakterystyka obszaru

W 2015 r., w rejestrze lotnisk cywilnych ULC79 w Polsce ujęto 59 lotnisk cywilnych (w tym 8 o znaczeniu 
międzynarodowym, zakwalifikowanych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T)80.  
Na terytorium Polski funkcjonuje jeden krajowy port lotniczy – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie oraz 12 portów regionalnych obsługujących regularne loty pasażerskie81. 

 − Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie WAW  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II KRK  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice KTW  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo im. L. Wałęsy GDN  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Wrocław-Strachowice im. M. Kopernika WRO (TEN-T)
 − Port Lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego POZ  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność SSZ  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka  RZE  (TEN-T)
 − Port Lotniczy Łódź-Lublinek im. W. Reymonta LCI
 − Port Lotniczy Bydgoszcz Szwederowo im. I. Paderewskiego BZG
 − Port Lotniczy Warszawa-Modlin WMI
 − Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost IEG
 − Port Lotniczy Lublin LUZ

Jedenastoma z tych lotnisk (oprócz Lublina i Łodzi) zarządzają podmioty z Grupy Kapitałowej PPL, 
tj. PPL i spółki w których PPL posiada akcje lub udziały. Udział tych lotnisk w przewozach  
pasażerskich za 3 kwartały 2015 r. wyniósł 98% wszystkich pasażerów obsłużonych w polskich 
portach lotniczych.

79  Rejestr Lotnisk Cywilnych prowadzony jest zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru 
lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810).

80  Decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję nr 1692/96/WE 
ws. wytycznych wspólnotowych dotyczących rozwoju TEN-T (32004D0885) (Dz. Urz. UE L 167 z 30.04.2004, s. 1),  
którą zastąpiła decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/WE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju TEN-T (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, s. 1 ze zm.).

81  Zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wytycznych Wspólnotowych dotyczących finansowania portów lotniczych i pomocy 
państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych 
(Dz. Urz. UE C 312/1 z 09.12.2005 r., s. 1).
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Liczbę pasażerów obsłużonych we wszystkich polskich portach lotniczych przedstawiono 
w zestawieniu: 

Lp. Nazwa Portu
2015  

(3 kwartały)
2014 2013 2012

1. Chopina w Warszawie 8 736 718 10 574 539 10 669 879 9 567 063

2. Kraków-Balice 3 218 709 3 806 801 3 636 804 3 408 954

3. Katowice-Pyrzowice 2 459 908 2 668 421 2 506 694 2 518 409

4. Wrocław-Strachowice 1 764 618 2 034 515 1 873 245 1 942 000

5. Poznań-Ławica 1 220 202 1 423 019 1 329 331 1 560 334

6. Łódź-Lublinek 225 960 253 376 353 633 463 459

7. Gdańsk im. L Wałęsy 2 863 705 3 238 064 2 826 412 2 861 774

8. Szczecin-Goleniów 313 373 286 377 322 334 347 063

9. Bydgoszcz-Szwederowo 244 574 268 420 330 658 328 099

10. Rzeszów-Jasionka 493 600 599 483 588 148 562 934

11. Zielona Góra-Babimost 11 800 10 682 12 196 12 290

12. Warszawa/Modlin 1 929 003 1 703 743 344 566 857 481

13. Lublin 180 825 184 876 188 723 5 697

14. Radom 203
suma 23 663 198 27 052 316 24 982 623 24 435 557

Źródło: Dane publikowane przez ULC http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych.

5.1.2. Stan prawny dotyczący kontrolowanych jednostek

Nadzór nad infrastrukturą lotniczą 

Art. 27 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej82 stanowi, że dział transport 
obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych (w tym autostrad) oraz kolei, lotnisk 
i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;

2) ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej;
3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego 

i żeglugi śródlądowej;
4) komunikacji publicznej.

Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór m.in. nad Prezesem ULC.

W okresie objętym kontrolą transport był w gestii:

Ministerstwa Infrastruktury utworzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu83 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzonego Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej84.

82  Dz. U. z 2015 r. poz. 812, ze zm. 

83  Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1589.

84  Dz. U. Nr 250, poz. 1503.
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Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju utworzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej85.

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju funkcjonował Departament Lotnictwa, który odpowiadał 
za wykonywanie zadań dotyczących lotnictwa cywilnego. Do zadań Departamentu należy 
w szczególności: 

 � wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni 
powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności Państwa;

 � sprawowanie nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa 
cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo lotnicze,  
innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;

 � realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Polski w funkcjonalnym bloku 
przestrzeni powietrznej oraz w pracach Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej;

 � nadzór nad realizacją zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku 
(z perspektywą do 2030 roku)”, z „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń 
Naziemnych” oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju 
cywilnego transportu lotniczego;

 � monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami 
lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych  
do finansowania z udziałem środków publicznych.

Departament Lotnictwa prowadził sprawy nadzoru Ministra nad:
 � Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 � Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie,
 � Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

Prawo Lotnicze 

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze86 reguluje stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.
Lotniskiem jest wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części 
przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków 
powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi 
o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk (art. 2 pkt 4).

Portem lotniczym jest lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych  
(art. 2 pkt 17); obowiązek użyteczności publicznej polega na zobowiązaniu:

a) przewoźnika lotniczego do zapewnienia świadczenia usług przewozu lotniczego, spełniających 
określone wymogi co do ciągłości, regularności, zdolności przewozowej i taryf, których 
przewoźnik lotniczy nie spełniałby, kierując się jedynie interesem handlowym;

b) zarządzającego lotniskiem do zapewnienia funkcjonowania lotniska, z zachowaniem 
określonych wymagań, których zarządzający lotniskiem nie spełniłby, kierując się jedynie 
interesem handlowym lub statutowym,

– na warunkach określonych zgodnie z niniejszą ustawą (art. 2 pkt 18 lit. a i b).

85  Dz. U. z 2013 r. poz. 1390.

86  Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm. 
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W Art. 19. ust 1. określono, że przy ministrze właściwym do spraw transportu działa będąca  
jego organem opiniodawczo-doradczym Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.
1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: ministra właściwego do spraw transportu, ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej, 
ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zdrowia, Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Prezesa Urzędu, powoływani 
i odwoływani przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z właściwymi 
ministrami.

2. W skład organu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą również, w liczbie nie większej niż 11, 
przedstawiciele organizacji przedsiębiorstw lotniczych, zarządzających lotniskami, 
zarządzających ruchem lotniczym oraz wyższych uczelni kształcących w specjalnościach 
związanych z lotnictwem, powoływani przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. Przewodniczącego Rady powołuje Rada spośród członków, zwykłą większością głosów.
4. Do zadań Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego należy w szczególności:

1) opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego;
2) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, 

dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym;
3) opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych  

przez ministra właściwego do spraw transportu;
4) opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego;
5) inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, 

dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń 
i upraszczania procedur administracyjnych;

6) opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra właściwego do spraw 
transportu.

5. Minister właściwy do spraw transportu zapewnia środki na prowadzenie działalności Rady, 
w tym na jej obsługę administracyjną.

6. Organizację i tryb działania Rady określa regulamin ustalony przez ministra właściwego  
do spraw transportu w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu.

Art. 55 ust. 5 Prawa lotniczego stanowi m. in, że zakładający lotnisko użytku publicznego  
lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje 
plan generalny lotniska użytku publicznego stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony 
na okres nie krótszy niż 20 lat, zwany dalej „planem generalnym”.
Plan generalny określa:
1) obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych 

i naturalnych;
2) informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w szczególności 

na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy pasażerów i towarów);
3) koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej;
4) koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska;
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5) informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych – w przypadku  
istniejących lotnisk – i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w szczególności 
dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, przestrzeni powietrznej, dróg 
dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do zakładanego rozwoju ruchu i planowanych 
modernizacji lotniska;

6) informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej struktury 
własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i przewidywanej 
rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat lotniskowych i przychodów 
z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych przychodów podmiotu;

7) inne sprawy wybrane przez podmiot, o którym mowa w ust. 5.

Plan generalny w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 i 4, podmiot, o którym mowa 
w ust. 5, uzgadnia z gminami, których tereny objęte zostały planem generalnym, i przedkłada  
do zaopiniowania Prezesowi Urzędu (art. 55 ust. 6).
Plan generalny po zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu w zakresie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1–6, 
oraz po uzgodnieniu z:
1) (uchylony),
2) Ministrem Obrony Narodowej – w zakresie terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
3) ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności z programami 

rządowymi dotyczącymi rozwoju kraju, w tym jego poszczególnych regionów –  podlega 
zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie zgodności z polityką 
transportową kraju.

Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. 
Jeżeli teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu jest obowiązkowe.

Plan generalny podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące 
lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, 
operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie 
(art. 55 ust. 10).

Statki powietrzne i ich użytkownicy mają prawo korzystać z lotnisk użytku publicznego na równych 
zasadach.

Warunki korzystania z lotnisk użytku publicznego, w tym opłaty za to korzystanie, mogą być 
zróżnicowane wyłącznie w sposób niepowodujący dyskryminacji użytkowników i zapewniający 
zachowanie zasad uczciwej konkurencji, w szczególności ze względu na rodzaje i charakterystyki 
statków powietrznych oraz charakter wykonywanych operacji lotniczych.

W celu zapewnienia konsultacji i właściwej reprezentacji interesów stron na lotniskach użytku 
publicznego, w szczególności w sprawach warunków korzystania z lotnisk, opłat lotniskowych 
oraz obsługi naziemnej, tworzone są:

1) komitety z udziałem przedstawicieli: zarządzających lotniskami, organów służb ruchu lotniczego, 
użytkowników lotnisk lub reprezentujących ich organizacji oraz podmiotów świadczących 
obsługę naziemną;

2) odpowiednie organizacje użytkowników lotnisk reprezentujące ich interesy (art. 67 ust. 3 pkt 1 i 2).
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Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” 

Zostało utworzone ustawą z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty 
Lotnicze”87, która weszła w życie z dniem 24 października 1987 r. W art. 1 ust. 2 ustawy określono, 
że PPL jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie rozwoju i eksploatacji portów 
lotniczych w Polsce służących do obsługi krajowego i międzynarodowego ruchu lotniczego. 
W art. 1 ust. 3 ustawy wskazano, że portami lotniczymi w rozumieniu ustawy są obiekty 
i urządzenia obejmujące: lotniska komunikacyjne, drogi startowe, lotnicze urządzenia naziemne, 
w tym radionawigacyjne i radiolokacyjne, dworce lotnicze pasażerskie i towarowe, a także inne 
obiekty zaplecza portowego. 

Przedmiotem działalności PPL jest (art. 4 ust. 1):
1) budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń 

naziemnych;
2) budowa, rozbudowa i utrzymanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego;
3) świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków 

powietrznych na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych osób eksploatujących 
statki powietrzne;

4) świadczenie usług na rzecz pasażerów linii lotniczych oraz innych usług, a w szczególności 
usług reklamowych, prowadzenie sklepów wolnocłowych oraz wynajem pomieszczeń 
przedstawicielstwom obcych przewoźników;

5) świadczenie usług związanych z przewozami ładunków przez przewoźników powietrznych;
6) świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego dla statków powietrznych.

PPL realizuje zadania związane z wykonywaniem czynności zleconych przez Ministra Transportu, 
Żeglugi i Łączności w zakresie kierowania, kontroli, nadzoru, zabezpieczenia i obsługi ruchu 
lotniczego (art. 4 ust. 2).

Ustawa, będąca formalnie aktem obowiązującym wciąż zawiera niektóre pojęcia i nazwy 
prawnie już nieistniejące jak np. pojęcie jednostki gospodarki uspołecznionej lub właśnie nazwę 
– „Minister Transportu, Żeglugi i Łączności” (należy rozumieć ministra właściwego do spraw 
transportu). Również odwołuje się do innych ustaw, które utraciły moc obowiązującą jeszcze  
pod koniec lat 80-tych lub na początku lat 90-tych XX w. Także do celów ówczesnego narodowego 
planu społeczno-gospodarczego (uchwalonego przez Sejm PRL w dniu 18 grudnia 1986 r.). 

PPL prowadzi na własny rachunek rozliczenia z tytułu swojej działalności oraz z tytułu czynności 
zleconych przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, o których mowa w ust. 2. (art. 4 ust. 3).

PPL może podjąć, po uzyskaniu zgody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności, działalność inną 
niż określona w ust. 1 i 2, jeżeli nie ogranicza to jego statutowej działalności. Podjęcie takiej 
działalności podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorstw państwowych (art. 4, ust. 4).

PPL prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie własnych planów zgodnych 
z celami narodowego planu społeczno-gospodarczego (art. 6. ust. 1). Należy przyjąć, że przez 
cele narodowego planu społeczno-gospodarczego (1986–1990) rozumie się odpowiednio 
cele narodowego planu rozwoju 2007–2013 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
6 września 2005 r.). 

87  Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 185 ze zm.
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Plany PPL ustala naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej PPL (art. 6. ust. 2), 
a działalność gospodarcza PPL jest oparta na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku 
ekonomicznego (art. 6. ust. 3.).

PPL prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach ( art. 6. ust. 4).

Zbycie środków trwałych będących częścią czynnych systemów zabezpieczenia ruchu lotniczego 
wymaga zgody Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności ( art. 10 ust. 2). 

Zbycie pozostałych środków trwałych wymaga zgody rady pracowniczej (art. 10 ust. 3).

Rozdział 3 ustawy o PPL określa zasady organizacji PPL, wskazując m. in., że :
 − organami PPL są: naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada pracownicza (art. 11);
 − organizację i funkcjonowanie PPL określa statut. Statut PPL określa w szczególności (art. 14 ust.1):

1) zasady organizacji zarządu oraz tworzenia, łączenia i likwidacji portów lotniczych,
2) system kontroli wewnętrznej;

 − statut PPL, przedstawiony przez naczelnego dyrektora oraz zaopiniowany przez zebranie 
delegatów, zatwierdza Minister Transportu, Żeglugi i Łączności (art. 14 ust.2).

PPL za zgodą Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności może utworzyć spółkę z polskimi osobami 
prawnymi (art. 20. ust.1).

Naczelny dyrektor, co najmniej raz w roku, składa Ministrowi Transportu, Żeglugi i Łączności 
i zebraniu delegatów sprawozdanie z działalności PPL oraz informację o jego stanie (art. 23). 
Naczelnego dyrektora powołuje i odwołuje Minister Transportu, Żeglugi i Łączności po zasięgnięciu 
opinii rady pracowniczej. Wyłonienie kandydatów na stanowisko naczelnego dyrektora może 
nastąpić w drodze konkursu (art. 24. ust. 1).

Rada pracownicza może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do Ministra Transportu, Żeglugi 
i Łączności o odwołanie naczelnego dyrektora, a do naczelnego dyrektora o odwołanie zastępców 
naczelnego dyrektora i głównego księgowego W razie potwierdzenia zarzutów zawartych we wniosku, 
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności lub dyrektor uwzględnia ten wniosek (art. 27, ust 2 i ust. 3).

W rozdziale 6 ustawy o PPL określono organizację i sposób wybierania samorządu załogi PPL, 
oraz jego kompetencje, m.in.:

Zebranie delegatów (art. 33) 
 − opiniuje na wniosek naczelnego dyrektora projekty wieloletnich planów PPL,
 − podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi,
 − dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowniczej i naczelnego dyrektora PPL,
 − uchwala na wniosek rady pracowniczej statut samorządu załogi.

Rada pracownicza (art. 35)
 − opiniuje projekty planów rocznych PPL oraz projekty zmian tych planów,
 − przyjmuje sprawozdania roczne oraz bilanse,
 − opiniuje zamierzenia w sprawach inwestycji finansowanych ze środków własnych PPL,
 − podejmuje uchwały w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,
 − podejmuje uchwały w sprawach zasad wykorzystania funduszów socjalnego i mieszkaniowego 

oraz środków z zysku przeznaczonych na nagrody,
 − wyraża zgodę na dokonanie darowizny,
 − decyduje o przystąpieniu PPL do organizacji społecznej w charakterze członka zbiorowego,
 − podejmuje uchwały w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,
 − uchwala na wniosek naczelnego dyrektora regulamin pracy PPL.
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W 9 rozdziale ustawy o PPL wskazano m.in., że Minister Transportu, Żeglugi i Łączności sprawuje 
nadzór nad PPL (art. 51) oraz dokonuje kontroli i oceny działalności PPL oraz pracy naczelnego 
dyrektora (art. 53).

PPL ma szczególne znaczenie gospodarczo-obronne – zostało wymienione w załączniku  
do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym88.

Program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie transportu TEN-T 

Zasady programu reguluje Decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję nr 1692/96/WE ws. wytycznych wspólnotowych 
dotyczących rozwoju TEN-T (32004D0885) (Dz. Urz. UE L 167 z 30.04.2004, s. 1), którą zastąpiła 
decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/WE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju TEN-T (wersja przekształcona)89.

Ustawa „kominowa” i ustawa „antykorupcyjna”

Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi90 – zwana ustawą kominową – na gruncie tej regulacji maksymalna wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego osób pełniących określone funkcje kierownicze nie może przekroczyć 
sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw  
bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (art. 8 pkt 1 tej ustawy). Art. 9 ustawy upoważnia Prezesa Rady 
Ministrów do ustalenia w drodze rozporządzenia wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu 
dla państwa, w których maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego może być podniesiona 
o 50%. Dotychczas rozporządzenie w tej sprawie nie zostało wydane, a zatem brak podstaw  
do ewentualnego podwyższenia na tej podstawie wynagrodzeń osób kierujących PPL. 

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej między innymi przez pracowników 
przedsiębiorstw państwowych zajmujących stanowiska dyrektora przedsiębiorstwa91, jego zastępcy 
oraz głównego księgowego wprowadza art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne92 – zwanej ustawą 
antykorupcyjną. Na podstawie tej ustawy na między innymi ww. osoby nałożono szereg ograniczeń 
(art. 4 ustawy) tzn. nie mogą one:

 � być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;
 � być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby 

wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;
 � być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem  

rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;
 � być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

88  Dz. U. z 2014 r. poz. 657. Utrata mocy obowiązującej z dniem 1 stycznia 2016 r. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie  
Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo- 
-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871).

89  Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, s. 1, ze zm.

90  Dz. U. z 2015 r. poz. 2099.

91  Definicja przedsiębiorstwa określona jest w ust. 4 art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

92  Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.
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 � posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające  
więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

 � prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami,  
a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu 
takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Naruszenie tych zakazów stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska (art. 5). Zakaz zajmowania 
stanowisk w organach spółek nie dotyczy przypadku zgłoszenia ww. osób do objęcia takich stanowisk 
w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, jednostki 
samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; 
osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem 
podmiotów zgłaszających te osoby (art. 6).

Rachunkowość 

Zasady prowadzenia rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości93.

Z kolei artykuł 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw 
państwowych94 określa zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych działających 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych  
oraz na podstawie innych ustaw. 

Dlatego zasady określone w powyżej ustawie mają także zastosowanie do PPL jak i wydane 
na podstawie ww. ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie 
określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez 
przedsiębiorstwa państwowe95. 

Zamówienia publiczne 

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zobowiązane jest  
do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych (pzp) na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 
ww. ustawy. Ze względu na specyficzny i odrębny charakter prowadzonej działalności PPL  
jest zobowiązany do stosowania pzp w szczególności w zakresie norm zawartych w rozdziale 5 
„Zamówienia sektorowe” (art. 132 i nast. pzp). 

Informacje niejawne i ochrona danych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji96 definiuje w art. 11 
tajemnice przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

93  Dz. U z 2013 r. poz. 330, ze zm.

94  Jednolity tekst Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.

95  Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99 ze zm. 

96  Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych97 określa zasady postępowania 
przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe  
są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. 

Zarządzenie Nr 15/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 maja 2012 r, w sprawie 
postępowania kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli przy uzyskiwaniu danych osobowych szczególnie 
chronionych określa szczególne wymagania przy uzyskiwaniu danych osobowych szczególnie 
chronionych.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej  
jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych 
osobowych.

97  Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 (tekst jednolity).
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5.2. Wykaz jednostek objętych kontrolą

Lp. Nazwa  
kontrolowanej jednostki Osoby odpowiedzialne za kontrolowaną działalność

1. Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju Minister

Maria Wasiak,  
Minister Infrastruktury i Rozwoju  
od dnia 22 września 2014 r. 

Elżbieta Bieńkowska,  
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Infrastruktury i Rozwoju  
od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 22 września 2014 r.

Sławomir Nowak,  
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
od dnia 18 listopada 2011 r. do dnia 27 listopada 2013 r.

2. Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” 

Naczelny 
Dyrektor 

Michał Kaczmarzyk  
od dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 15 stycznia 2016 r.

Michał Marzec  
od dnia 27 lutego 2008 r. do dnia 7 lutego 2014 r. 
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5.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej tematyki

Źródła prawa krajowego:
1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm.).

3. Ustawa z  dnia 23  października 1987  r. o  przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”  
(Dz. U. Nr 33, poz. 185, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).

5. Ustawa z  dnia 3  marca 2000  r. o  wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099).

6. Ustawa z  dnia 21  sierpnia 1997  r. o  ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej  
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.).

7. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm).

10. Ustawa z  dnia 31  stycznia 1989  r. o  gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych 
(Dz. U. z 1992 r. Nr 6 poz. 27 ze zm.).

11. Ustawa z  dnia 6  grudnia 2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.  U. z  2014  r.  
poz. 1649, ze zm.).

12. Ustawa z  dnia 8  sierpnia 1996  r. o  zasadach wykonywania uprawnień przysługujących  
Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.).

14. Ustawa z  dnia 13  marca 2003  r. o  szczególnych zasadach rozwiązywania z  pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.).

15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.).

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 16  listopada 2007  r. w  sprawie utworzenia Ministerstwa 
Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Ministerstwa Transportu (Dz. U. Nr 216, poz. 1589).

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 250, poz. 1503). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Infrastruktury i  Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i  Gospodarki 
Morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1390). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykazu przedsiębiorców o  szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.  U. z  2014  r. 
poz. 657).

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców 
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1871).

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21  lutego 1996  r. w  sprawie określenia terminów 
i trybu wpłat oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 21, poz. 99 ze zm.).
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Źródła prawa unijnego:
22. Decyzja Nr  884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 29  kwietnia 2004  r. 

zmieniająca decyzję nr  1692/96/WE w  sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących 
rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej – (Dz. Urz. UE L 167 z 30.04.2004, s. 1).

23. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 
przekształcona) – (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, s. 1 ze zm.).
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Infrastruktury i Budownictwa 

8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

9. Sejmowa Komisja Infrastruktury

10. Sejmowa Komisja Ustawodawcza

11. Senacka Komisja Infrastruktury

12. Senacka Komisja Ustawodawcza

13. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego






