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Bank, BGK Bank Gospodarstwa Krajowego;

Certyfikat 
inwestycyjny

papier wartościowy imienny lub na okaziciela emitowany przez fundusz 
inwestycyjny zamknięty. Certyfikat inwestycyjny na okaziciela może być 
dopuszczony do obrotu giełdowego. Jest niepodzielny, może istnieć 
czasowo, reprezentuje równe prawa majątkowe wszystkich posiadaczy 
certyfikatu do funduszu;

CSI Celowa Spółka Inwestycyjna, robocza nazwa spółki akcyjnej z udziałem 
Skarbu Państwa, powołanej w celu realizacji Programu pod firmą Polskie 
Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna, używana w szczególności na etapie 
przygotowania Programu;

Dźwignia finansowa sposób zwiększenia możliwości inwestycyjnych oparty na uzupełnieniu 
kapitału własnego kapitałem obcym. Wskaźnik dźwigni finansowej oznacza 
relację aktywów do kapitałów własnych;

Equity (LBO – ang. Leveraged Buy Out, także: wykup kredytowany, wykup 
lewarowany, wykup wspomagany długiem, wykup przy zastosowaniu 
dźwigni) proces przejęcia kontroli nad  spółką przez inwestorów, 
działających z wykorzystaniem kapitału własnego i finansowania dłużnego, 
w celu przeprowadzenia restrukturyzacji lub innych działań zmierzających 
do podniesienia wartości spółki, a następnie odsprzedaży jej z zyskiem. 
Dług zaciągnięty na finansowanie przejęcia jest spłacany ze środków 
generowanych przez przejmowaną spółkę, przy niewielkim zaangażowaniu 
własnych środków inwestorów. Środki na spłatę mogą pochodzić zarówno 
ze sprzedaży części aktywów, jak i z operacyjnej działalności spółki; 

Dług 
podporządkowany

zobowiązanie na rzecz wierzyciela, powiększające kapitały dłużnika, które 
w razie likwidacji/upadłości dłużnika jest spłacane po wcześniejszym 
uregulowaniu zobowiązań wobec innych wierzycieli. Dla wierzyciela jest 
to wierzytelność o wyższym ryzyku niż wierzytelność niepodporządkowana; 

Due diligence szczegółowa analiza ekonomiczna, prawna i organizacyjna inwestycji, 
dokonywana przez potencjalnego inwestora przed zainwestowaniem 
środków;

Limit koncentracji 
zaangażowań

maksymalny dopuszczalny poziom zaangażowania banku wobec jednego 
podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo w stosunku 
do kapitałów własnych banku, zgodnie z przepisami do 31 października 
2015 r. dla wszystkich banków wynosił on 25% wartości kapitałów własnych, 
od 1 listopada 2015 r. został podwyższony dla BGK do 50%. Ze względów 
ostrożnościowych banki mogą wyznaczyć wewnętrzne limity koncentracji 
zaangażowań na poziomie niższym od określonego przepisami;

Marża odsetkowa wyrażona w punktach procentowych różnica między przychodowością 
aktywów banku a kosztem pozyskania pieniądza przez bank;

Mezzanine instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym a kapitałowym 
o podwyższonym ryzyku. Zapewnia udzielającemu finansowanie udział 
w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia. Mezzanine może 
występować w formie obligacji, pożyczek, akcji uprzywilejowanych, 
jednak nie jest on z reguły zabezpieczony na aktywach przedsiębiorstwa, 
np. w formie hipoteki na gruntach i budynkach, zastawu na maszynach itp. 
Zabezpieczeniem są głównie zastawy na akcjach lub udziałach podmiotu 
finansowanego. Finansowanie jest zazwyczaj tak dobrane, że uzależnia jego 
koszt od wyników planowanego przedsięwzięcia, umożliwia spłatę kapitału 
na koniec okresu finansowania oraz minimalizuje koszty jego obsługi 
w pierwszych okresach. Możliwe jest także ustalenie spłaty rat w okresach 
nieregularnych;

Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć



MF Ministerstwo Finansów;

MSP Ministerstwo Skarbu Państwa;

NIK Najwyższa Izba Kontroli;

PIR, Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna;

Program Program „Inwestycje Polskie”;

Private equity rodzaj inwestycji kapitałowych stanowiących zewnętrzne źródło 
finansowania spółek. Poza wkładem finansowym spółka może otrzymać 
od inwestora wsparcie w zakresie zarządzania o różnorodnym charakterze, 
np. doradztwo prawne, podatkowe, organizacyjne. Inwestor nie koncentruje 
się na maksymalizacji bieżących zysków spółki i szybkim odzyskaniu 
zainwestowanego kapitału, ale jest zainteresowany długookresowym 
wzrostem jej wartości w celu realizacji zamierzonego zysku w momencie 
odsprzedaży udziałów w przyszłości. Inwestor ponosi podwyższone ryzyko 
w zamian za względnie wyższy, ewentualny zwrot z zainwestowanego 
kapitału;

ROE wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE = zysk netto/kapitał 
własny), oznaczający ile zysku udało się wygospodarować spółce w relacji 
do wniesionych kapitałów własnych. Z reguły im wartość tego wskaźnika 
jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja przedsiębiorstwa;

Ryzyko kredytowe niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie  wypełni zobowiązań zawartych 
w umowie, narażając wierzyciela na stratę finansową;

Wartość bieżąca 
netto

(ang. net present value, NPV, także: wartość zaktualizowana netto, 
wartość obecna netto) metoda oceny efektywności ekonomicznej 
inwestycji rzeczowej oraz wskaźnik wyznaczony w oparciu o tę metodę. 
Jest ona oparta na analizie przepływów pieniężnych zdyskontowanych 
współczynnikiem odzwierciedlającym zmianę wartości pieniądza w czasie. 
Wskaźnik NPV stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami 
pieniężnymi a nakładami początkowymi;

WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) referencyjna wysokość oprocentowania 
lokat na polskim rynku międzybankowym, wyliczana przez Stowarzyszenie 
Rynków Finansowych ACI Polska w każdym dniu roboczym jako średnia 
arytmetyczna oprocentowania podawanego przez banki działające 
w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID 
i WIBOR (od 30 marca 2015 r. – 13 banków). Banki podają (kwotują) 
stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe przyjąć 
pieniądze od innych banków. Jeśli kwotowań jest co najmniej osiem skrajne 
są odrzucane.
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Z A Ł O Ż E N I A  K O N T R O L I1
       Temat i numer kontroli

Temat: Realizacja Programu „Inwestycje Polskie”.

Numer kontroli: P/15/009 – kontrola planowa.

       Ogólne tło badanej problematyki

Program „Inwestycje Polskie” został ogłoszony w dniu 12 października 2012 r. przez ówczesnego 
Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska w czasie „drugiego exposé”. Program nie został przyjęty 
przez Radę Ministrów. W związku z tym nie ma on statusu programu rządowego. Realizacja 
Programu miała wyeliminować bariery w rozwoju dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, jakimi 
były brak długoterminowego finansowania dłużnego, niewystarczająca ilość kapitałów własnych 
potencjalnych inwestorów oraz znikome zainteresowanie projektami partnerstwa publiczno- 
-prywatnego. 

       Cel i zakres kontroli

Celem kontroli była ocena przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” oraz efektów 
wykorzystania środków przekazanych na ten cel przez Skarb Państwa do BGK i PIR. W ramach 
kontroli należało odpowiedzieć na pytanie, czy koncepcja Programu i sposób jej realizacji 
gwarantowały realizację celów Programu. 

Cele szczegółowe kontroli obejmowały ocenę:
 − rzetelności przygotowania koncepcji Programu oraz  poszczególnych jednostek 
kontrolowanych do jego realizacji, w tym adekwatności wysokości środków przekazanych 
na realizację Programu;

 − realizacji Programu w zakresie jego zgodności z założeniami;
 − efektów wykorzystania środków przekazanych do  BGK i  PIR przez Skarb Państwa 
oraz prawidłowości wykorzystania tych środków.

W ramach kontroli należało ustalić ponadto, czy występowały bariery w realizacji Programu, a jeśli 
tak, to czy podjęto odpowiednie działania zaradcze oraz czy monitorowane były rezultaty realizacji 
Programu.

       Podstawa prawna i okres objęty kontrolą

Kontrole zostały przeprowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK1 według kryteriów 
legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Badaniami kontrolnymi objęto okres od początku 
2012 r. do końca I półrocza 2015 r. Dane dotyczące zasadniczych wielkości związanych z realizacją 
Programu zostały zaktualizowane według stanu na koniec 2015 r. na podstawie korespondencji 
z PIR  i BGK, prowadzonej po zakończeniu kontroli. Kontrole przeprowadzono w okresie 
od 22 czerwca do 29 października 2015 r. w czterech jednostkach – w MSP, MF, BGK, PIR.

1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096).
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował 
osiągnięcia efektów w wysokości planowanej do 2015 r. Zostały wprawdzie zaoferowane 
instrumenty umożliwiające długoterminowe finansowanie dłużne i kapitałowe inwestycji 
w strategicznych sektorach gospodarki narodowej. Zapewniono także środki na finansowanie 
Programu, umożliwiające wsparcie inwestycji w wysokości około 40 mld zł do końca 2015 r. 
W niewystarczającym stopniu uwzględniono jednak, że podjęcie decyzji o finansowaniu 
inwestycji przez PIR będzie procesem długotrwałym oraz że przedsiębiorstwa krajowe 
nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymogi PIR. W efekcie 
od 2013 r. do 2015 r. BGK podpisał umowy na finansowanie inwestycji o wartości 28,9 mld zł,  
a PIR o wartości 1,6 mld zł2. Łącznie stanowiło to 76% kwoty, jaka zgodnie z Programem 
powinna zostać zapewniona na finansowanie inwestycji. Dla porównania wartość krajowych 
nakładów inwestycyjnych ogółem w latach 2013–2014 wyniosła 481,9 mld zł. 
Program nie został rzetelnie przygotowany, gdyż nie zostały określone szczegółowe plany 
i mierniki działania poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, skorelowane z celem 
głównym Programu. Nie został także ustanowiony spójny system monitoringu i nadzoru, 
wspierający skuteczną realizację Programu. Obowiązki nadzorcze zostały rozproszone 
między Ministra Skarbu Państwa i  Ministra Finansów i  były realizowane w  sposób 
niezorientowany na zapewnienie osiągnięcia celów Programu. Nie dokonywano także analiz 
związanych z oceną oddziaływania Programu na gospodarkę. 
Finansowanie udziału BGK w Programie spowodowało zwiększenie długu publicznego, 
co było niezgodne z  jednym z  jego założeń. Mimo że Rada Ministrów zdecydowała 
o przeznaczeniu na finansowanie Programu akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
Minister Finansów przekazał Bankowi obligacje skarbowe o wartości nominalnej 3 mld zł. 
Wprawdzie BGK z różnych tytułów wpłacił do budżetu państwa kwotę 1.961,2 mln zł, jednak 
obligacje nie zostały wykupione. Do 2016 r. ich obsługa kosztować będzie około 177 mln zł, 
a wydatki będą ponoszone nadal, jeśli w warunkach deficytu budżetowego dług zostanie 
zrefinansowany obligacjami kolejnych emisji.
Dokument ustanawiający Program nie został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów 
i nie był programem rządowym. Zmiany koncepcji Programu nie były odzwierciedlane w jego 
założeniach, co ograniczało jego przejrzystość i rozliczalność. 
Kontrola przeprowadzona w  BGK i  PIR nie  wykazała nieprawidłowości w  zakresie 
podejmowania decyzji o udzieleniu finansowania. Wsparte zostały ważne projekty 
infrastrukturalne w branżach przewidzianych w Programie, tj. kolejnictwie, drogownictwie, 
przemyśle i energetyce oraz jeden projekt partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie 
z założeniami Programu działalność BGK i PIR była rentowna i odbywała się na warunkach 
rynkowych. Wprowadzona w 2015 r. zmiana sposobu funkcjonowania PIR i BGK, polegająca 
na powołaniu funduszy inwestycyjnych, stworzyła warunki do bardziej efektywnego 
wykorzystania środków publicznych na finansowanie inwestycji oraz łączenie finansowania 
publicznego z prywatnym. Barierą rozwoju pozostawało jednak nadal przygotowanie 
inwestorów do absorbcji środków na warunkach rynkowych w sposób, który nie będzie 
stanowił niedozwolonej pomocy publicznej. Podmioty uczestniczące w Programie powinny 
aktywniej wspierać potencjalnych inwestorów w przygotowaniu projektów.

2 W kwocie tej zawarto wartość umów podpisanych w drugim półroczu 2015 r. przez PIR, które pełniły funkcję zarządzającego 
funduszami inwestycyjnymi, tj. wartość 360 mln zł.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I

 2.2  Synteza wyników kontroli

1. W ocenie NIK w latach 2013–2015 podmioty realizujące Program nie wykorzystały w pełni 
środków dostępnych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zapewniający 
skuteczną i wydajną realizację celów Programu. 

1.1. BGK niezwłocznie podjął realizację Programu, wykorzystując zwiększenie funduszy własnych 
w drodze sprzedaży posiadanych akcji PKO BP S.A. Realizacja Programu nie wymagała zmiany 
oferty produktowej Banku. BGK był organizacyjnie przygotowany do wdrożenia Programu, 
który realizował w oparciu o standardowe produkty bankowe, tj. kredyty, pożyczki, gwarancje 
i obejmowanie obligacji emitowanych przez inwestorów. W okresie od 2013 r. do końca 2015 r. 
BGK dostarczył finansowanie dłużne projektów inwestycyjnych na kwotę 28,9 mld zł, w wyniku 
czego osiągnięty został współczynnik dźwigni finansowej – liczony jako stosunek wartości 
udzielonego finansowania do przyrostu kapitału własnego – na poziomie blisko 4:1. Parametr 
ten kształtował się na poziomie założeń Programu. Około 70% środków zaangażowanych 
w realizację Programu BGK zainwestował w projekty podmiotów sektora finansów publicznych 
oraz przedsiębiorstw, w których bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem był Skarb Państwa, 
około 20% finansowania ulokowano w inwestycjach podmiotów prywatnych, a ponad 10% zasiliło 
inwestycje samorządowe. Do sierpnia 2015 r. BGK nie występował do Ministra Skarbu Państwa 
o dokapitalizowanie akcjami przeznaczonymi na finasowanie Programu3. W tym czasie korzystał 
ze środków własnych oraz obligacji skarbowych, przekazanych przez Ministra Finansów niezgodnie 
z jednym z założeń Programu. Baza kapitałowa BGK pozwalała na większą niż rzeczywista skalę 
finansowania projektów inwestycyjnych w ramach Programu. Stwierdzono bowiem, że BGK 
na 2015 r. planował współczynnik wypłacalności na poziomie 31,4%, przy zalecanym przez KNF 
bezpiecznym poziomie 12%. Zwiększenie wykorzystania kapitału wymagałoby zwiększenia 
aktywności Banku w pozyskaniu projektów spełniających wymogi jakościowe, stawiane 
przez Bank.                  [str. 17–21]

1.2. Co do zasady mniej wydajny był system finansowania wdrażany przez PIR, gdyż podmiot ten 
nie jest bankiem i nie mógł stosować dźwigni finansowej. Na inwestycje Spółka mogła przekazać 
tylko środki do niego wniesione, bez efektu mnożnikowego. Określając cele Programu MSP 
w niedostatecznym stopniu uwzględniło, że przygotowanie finansowania inwestycji przez PIR 
będzie procesem długotrwałym. Ponadto Minister Skarbu Państwa wybrał rozwiązanie polegające 
na przekazywaniu aktywów do Spółki ze znacznym wyprzedzeniem, przed zawarciem umów 
na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, a nawet przed zakończeniem oceny projektów 
inwestycyjnych. W efekcie doszło do skumulowania znaczących kwot w dyspozycji PIR, które 
były lokowane na rynku finansowym. W okresie objętym kontrolą kapitał zakładowy PIR został 
zwiększony przez Skarb Państwa i BGK do wysokości 1.158,4 mln zł. Z tej kwoty 1.143,1 mln zł 
pochodziło z objęcia akcji przekazanych przez MSP. Oznacza to, że z zapewnionego przez MSP 
docelowego finansowania do kwoty 10 mld zł, spółka ta wykorzystała 11,4% środków. Do końca 
2015 r. wydatki na cele związane z finansowaniem projektów inwestycyjnych wyniosły 10 mln zł, 
tj. stopień wykorzystania kapitału zakładowego na ww. działalność wyniósł jedynie 0,9%, natomiast 
środki w kwocie 1.133 mln zł stanowiły pokrycie zobowiązań z tytułu podpisanych umów w sprawie 
finansowania inwestycji w ramach Programu. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu od czerwca 2015 r. 

3 BGK zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o przekazanie akcji Skarbu Państwa w dniu 6 sierpnia 2015 r. 
Minister przekazał Bankowi pakiet akcji PKO BP S.A. o wartości 800 mln zł.
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nowych zasad funkcjonowania PIR z wykorzystaniem utworzonych funduszy inwestycyjnych 
stworzyło możliwość podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych. W system 
finansowania działalności prowadzonej przez PIR został włączony BGK, co pozwala na wykorzystanie 
dźwigni finansowej. Formuła funduszy inwestycyjnych pozwala także na włączenie w finansowanie 
kapitałów prywatnych. W drugim półroczu 2015 r. PIR, działające jako podmiot zarządzającymi 
funduszami inwestycyjnymi, podpisały w ich imieniu umowy o wartości 360 mln zł, z tego fundusze 
inwestycyjne uruchomiły finansowanie w wysokości 232 mln zł (inwestycja podmiotu prywatnego 
oraz inwestycja samorządowa).              [str. 25–34]

1.3. O niskiej skuteczności działalności PIR w okresie objętym kontrolą świadczy liczba trzech 
zawartych umów o wartości 1.191 mln zł na 154 rozpatrywane wnioski. PIR zainwestowały środki 
w projekty inwestycyjne podmiotów, których udziałowcem jest Skarb Państwa oraz podmiotu 
sektora finansów publicznych. Na taki wynik w znacznym stopniu wpływ miały czynniki niezależne 
od Spółki, w tym nieprzygotowanie przez inwestorów wniosków spełniających wymagania PIR. 
Część inwestorów zrezygnowała także z finansowania PIR z uwagi na relatywnie wysokie koszty, 
odpowiadające wycenie ryzyka dokonywanej przez PIR, co podyktowane było założeniami 
Programu, aby działalność PIR była uzasadniona ekonomicznie, zapewniała zysk i nie stanowiła 
niedozwolonej pomocy publicznej. Wpływ na liczbę podpisanych umów miała także konieczność 
przeprowadzenia rozłożonych w czasie analiz i ocen możliwości finansowania. NIK nie stwierdziła 
nieprawidłowości w zakresie zgodności procesu rozpatrywania wniosków inwestycyjnych 
z ustalonymi procedurami, niemniej zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia wsparcia 
potencjalnym inwestorom w przygotowaniu wniosków.            [str. 27–34]

2. Podwyższenie kapitału własnego BGK w celu realizacji Programu nastąpiło częściowo 
niezgodnie z jego założeniami, gdyż skutkowało zwiększeniem długu publicznego.

Program zakładał, że w celu realizacji zadań nałożonych na BGK jego fundusze własne zostaną 
zwiększone środkami pochodzącymi ze zbycia akcji, będących własnością Skarbu Państwa, 
przekazanych przez MSP. Tymczasem w 2013 r. i 2014 r. m.in. w celu realizacji Programu Minister 
Finansów zwiększył fundusze własne Banku, przekazując nieodpłatnie BGK obligacje skarbowe 
o wartości nominalnej 3 mld zł. Operacje te zostały dokonane zgodnie z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego4. Stanowiły jednak odejście od koncepcji 
finansowania udziału BGK w Programie z wykorzystaniem akcji przekazywanych przez MSP. 
Według podstawowych założeń finansowanie Programu nie miało powodować wzrostu długu 
publicznego. Emisja i późniejsze przekazanie obligacji skarbowych spowodowały zwiększenie długu 
Skarbu Państwa i tym samym długu publicznego o 3 mld zł. W wyniku przekazania BGK obligacji 
skarbowych jego fundusze własne wzrosły o ich wartość rynkową, tj. o 2.823 mln zł. Różnica 
między wartością o jaką wzrósł dług publiczny a wartością podniesienia kapitałów własnych 
BGK, wynosząca 177 mln zł, stanowi koszt zwiększenia kapitałów własnych BGK, poniesiony przez 
Skarb Państwa. Wydatki z tego tytułu będą ponoszone także w latach kolejnych, jeśli w warunkach 
deficytu budżetowego dług zostanie zrefinansowany obligacjami kolejnych emisji. Zdaniem NIK, 
ponoszenia tych kosztów nie uzasadnia fakt, że środki zostały przez BGK wykorzystane na rentowną 
działalność.                 [str. 18–19]

4 Dz. U. z 2014 r. poz. 510, ze zm.
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3. Zastrzeżenia NIK dotyczą również przygotowania Programu.

3.1. W celu przygotowania koncepcji i założeń Programu MSP przeprowadzało spotkania 
z organami administracji rządowej, przedstawicielami instytucji finansowych i potencjalnych 
inwestorów w  celu zidentyfikowania problemów występujących w  gospodarce Polski 
dotyczących rozwoju długoterminowych inwestycji. Przeprowadzono również analizy możliwości 
wprowadzenia nowych rozwiązań, które miały spowodować wzrost inwestycji, które znacząco 
wpłynęłyby na rozwój gospodarczy kraju. Jednak powyższe działania w znacznej części nie zostały 
udokumentowane, co uniemożliwiło ocenę rzetelności dokonanych analiz.         [str. 15–16]

3.2. Program nie został przyjęty przez Radę Ministrów, a tym samym nie posiadał statusu programu 
rządowego. Stanowił on wyłącznie uzasadnienie do wniosku skierowanego pod obrady Rady 
Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do BGK i PIR akcji należących do Skarbu 
Państwa w celu realizacji Programu. O procesie „ufunduszowienia” PIR Rada Ministrów została 
poinformowana przez MSP. nie zostały jednak zmodyfikowane odpowiednio dostosowane założenia 
Programu. Ogranicza to przejrzystość i rozliczalność Programu.           [str. 12–15]
Konieczność zmiany założeń Programu wynika także z faktu, że część akcji, która miała być 
przeznaczona na realizację Programu, tj. akcje Ciech S.A., nie zostaną przeznaczone na jego 
realizację, gdyż zostały sprzedane przez MSP.

3.3. O braku rzetelności przygotowania Programu świadczy brak szczegółowo zdefiniowanych 
celów operacyjnych dla podmiotów realizujących Program i mierników realizacji wyznaczonych 
celów. Jednocześnie nie wyznaczono jednostki koordynującej realizację Programu, mimo że środki 
na jego finansowanie przekazywane były tym jednostkom przez dwóch ministrów. Skutkowało 
to brakiem kompleksowego nadzoru nad realizacją Programu i koordynacji podejmowanych 
działań, a tym samym zwiększało ryzyko, iż środki przeznaczone na realizację Programu nie zostaną 
efektywnie wykorzystane.               [str. 14–15]

Nadzór MSP nad PIR był niepełny, gdyż koncentrował się jedynie na ocenie sytuacji finansowej 
Spółki, istotnych zdarzeń w Spółce oraz postępu w rozwoju działalności. Dokumenty sporządzane 
w MSP w ramach prowadzonego nadzoru nie zawierały oceny skali wykorzystania środków 
finansowych przewidzianych w celu głównym Programu, przyczyn ich niewykorzystania, 
ani zagrożeń dla realizacji Programu. Jednocześnie zarówno MSP, jak i MF bezpośrednio 
nie nadzorowały działalności BGK w związku z realizacją Programu.          [str. 34–35]

Minister Finansów nie wykonywał czynności nadzorczych nad zgodnością finansowania 
z założeniami Programu, pomimo że na ten cel były przekazywane obligacje zwiększające dług 
publiczny, a MF zostało wskazane w Programie jako podmiot nadzorujący BGK w zakresie realizacji 
Programu. Żadna komórka organizacyjna w MF nie została wyznaczona do realizacji tego zadania 
ani go systematycznie nie realizowała. Czynności tych nie realizowało także MSP, co skutkowało 
ryzykiem braku reakcji organów reprezentujących Skarb Państwa na potencjalne odstępstwa 
od realizacji Programu przez BGK. Zdaniem NIK, niecelowym było zaniechanie przez MF ustalenia 
procedur realizacji i dokumentowania nadzoru nad BGK w zakresie realizacji Programu. Zwiększa 
ono ryzyko braku ciągłości i spójności działań nadzorczych oraz adekwatnej reakcji na zdarzenia 
mogące skutkować niską skutecznością Programu.            [str. 24–25]

3.4. W wyniku kontroli stwierdzono niecelowe i niegospodarne poniesienie wydatków w związku 
z przygotowaniem Programu. Dotyczyło to zawartych przez Podsekretarza Stanu w MSP trzech umów 
w sprawie nabycia usług doradczych i eksperckich, których przedmiotem było m.in. opracowanie 
koncepcji, założeń Programu na łączną kwotę 0,6 mln zł. W ocenie NIK zawarcie ww. umów było 
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niezasadne, ponieważ dotyczyło opiniowania dokumentów już zatwierdzonych. Przed zawarciem 
umów MSP dysponowało wynikami analiz, które według MSP, zostały wykonane pro bono. Zostały 
one przekazane ponownie jako część rezultatów wykonania umów odpłatnych.          [str. 16–17]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Wyniki kontroli przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” pozwalają na wskazanie 
czynników, jakie należy uwzględnić przy tworzeniu skutecznych mechanizmów wspierających 
podnoszenie możliwości rozwojowych polskiej gospodarki. Przy opracowywaniu i wdrażaniu 
koncepcji rozwoju gospodarki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych i dłużnych, 
współfinansowanych ze środków publicznych, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

1. W programach wspierania rozwoju gospodarczego powinny być jednoznacznie określone cele 
działania dla poszczególnych podmiotów w nich uczestniczących, zapewniające realizację celu 
głównego programu. Dla każdego podmiotu powinny być wyznaczone mierniki stopnia realizacji 
celu oraz ścieżki dochodzenia do zakładanych efektów programu. Odchylenia od założonej ścieżki 
powinny być monitorowane pod kątem ustalenia przyczyn oraz podejmowania działań zaradczych. 
Pozwoliłoby to na reakcję na niewłaściwą realizację programu na wczesnym etapie. 

2. Budowanie nowych struktur i wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych lub produktowych 
jest procesem długotrwałym. Z tego względu, określając cele programu, należy uwzględnić, 
że osiągnięcie znaczących efektów w krótkim okresie może być obciążone znaczącym ryzykiem 
lub niemożliwe.

3. Najefektywniejsze wykorzystanie środków publicznych zapewnia bezpośrednie lub pośrednie 
włączenie w system finansowania BGK, gdyż przekazanie środków publicznych do BGK umożliwia 
ich zwielokrotnione wykorzystanie z udziałem dźwigni finansowej. 

4. Wskazane jest tworzenie rozwiązań pozwalających na łączenie finansowania publicznego 
z prywatnym. Takim rozwiązaniem mogą być fundusze inwestycyjne. Pozwalają one 
na przygotowanie finansowania projektów przez stronę publiczną, a następnie szybszy zwrot 
środków poprzez sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych i inicjowanie kolejnych projektów.

5. Finansowanie kapitałowe jest skomplikowane. Wymaga trudnego i długotrwałego przygotowania 
projektów, co często stanowi barierę dla potencjalnych inwestorów. Podmioty realizujące program 
powinny aktywnie pomagać inwestorom w dostosowaniu się do wymogów stawianych w związku 
z wyborem konkretnej formy finansowania.

6. Ważne jest upowszechnianie wiedzy wśród potencjalnych inwestorów o instytucjach i oferowanych 
przez nich formach wsparcia. Kryteria oceny wniosków muszą być przejrzyste, by zminimalizować 
liczbę odrzuconych wniosków, ograniczyć nakład pracy i czas rozpatrywania wniosków.

7. W razie niedoboru kapitału na finansowanie inwestycji, nakłady powinny być w pierwszej kolejności 
kierowane na przedsięwzięcia, które po ukończeniu fazy inwestycyjnej będą generować znaczący 
wzrost produktu krajowego brutto lub inną istotną wartość dodaną.

8. Należy ustanowić efektywny nadzór nad realizacją programu, zorientowany na ocenę stopnia 
realizacji celów i wyników programu oraz ryzyk im zagrażających. Należy unikać rozproszenia 
kompetencji nadzorczych między różne organy, gdyż ogranicza to skuteczność nadzoru.

9. Ocena efektów programu powinna być prowadzona także pod kątem występowania efektu 
deadweight, tj. sytuacji, gdy wspieranie konkretnych projektów ze środków publicznych nie jest 
konieczne, ponieważ ich realizacja jest możliwa przy udziale finansowania prywatnego. 

Uwagi i wnioski sformułowane w wyniku kontroli wobec poszczególnych jednostek objętych 
kontrolą oraz opis sposobu ich realizacji zostały przedstawione szczegółowo w pkt 4.1. Informacji.



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I3
 

12

 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych

Wobec braku gwarancji uzyskania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także w związku z mniejszą skłonnością do ryzyka 
w sektorze bankowym w okresie spowolnienia gospodarczego po 2009 r., w październiku 
2012 r. Prezes Rady Ministrów wskazał na potrzebę zaangażowania aktywów Skarbu Państwa 
do wspierania utrzymania tempa wzrostu rozwoju gospodarczego kraju oraz finansowania 
inwestycji strukturalnych. W ramach Programu „Inwestycje Polskie” wspierany miał być rozwój 
sektorów strategicznych dla kraju. Cel ten miał być realizowany przez BGK i PIR, przy czym udział 
tych podmiotów miał zależeć od wspieranego sektora gospodarki, rodzaju finansowania, wielkości 
zaangażowania, udziału w finansowaniu inwestycji oraz oczekiwanego zwrotu. BGK miał oferować 
instrumenty dłużne, w tym udzielać kredytów i gwarancji, zaś PIR miały stosować instrumenty 
o charakterze kapitałowym, takie jak np. equity (LBO) i mezzanine. Wielkość zaangażowania 
finansowego PIR nie miała przekraczać 50% wartości inwestycji.

Przygotowanie i realizacja Programu nie wymagały zmian przepisów prawa. 

Realizacja Programu w zakresie dostarczania finansowania kapitałowego wymagała powołania 
spółki celowej. Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe została zawiązana przez przedstawiciela MSP 
w imieniu Skarbu Państwa w dniu 28 grudnia 2012 r. 

Szczegółowa analiza stanu prawnego została zawarta w Załączniku 3 Informacji o wynikach kontroli.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1. Założenia i cele Programu 

W dniu 12 października 2012 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przedstawił w sejmowym exposé 
plan działań zmierzających do zaangażowania aktywów Skarbu Państwa w celu wspierania wzrostu 
gospodarczego kraju oraz finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Realizacja Programu miała 
zapewnić możliwości finansowania inwestycji do kwoty 40 mld zł do 2015 r. i 90 mld zł do 2018 r. 

Rozwinięciem koncepcji przedstawionej w exposé był Program „Inwestycje Polskie”, opracowany 
przez Ministra Skarbu Państwa. Został on przedstawiony Radzie Ministrów jako załącznik do pisma 
Ministra Skarbu Państwa i Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku Ministra 
Skarbu Państwa z 14 grudnia 2012 r. o wyrażenie zgody przez Radę Ministrów na inny, niż określony 
w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji5, tryb zbycia akcji 
będących własnością Skarbu Państwa6. Zgoda obejmowała wniesienie akcji na pokrycie kapitału 
Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI) do łącznej wartości 10 mld zł oraz na wniesienie akcji BGK 
tytułem podwyższenia funduszu statutowego o kwotę do 10 mld zł. W dniu 27 grudnia 2012 r. 
Rada Ministrów wyraziła bezterminową zgodę na zbycie akcji i wniesienie ich do CSI i BGK, 
nie podejmowała natomiast decyzji w sprawie przyjęcia Programu. Program nie miał zatem statusu 
programu rządowego.

5 Dz. U. z 2015 r. poz. 747.

6 Wniosek przewidywał maksymalnie zbycie 213.048.534 akcji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. o wartości nominalnej 
10 zł za akcję, 104.473.620 akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. o wartości nominalnej 1 zł za akcję, 
8.721.587 akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. o wartości nominalnej 1 zł za akcję oraz 19.972.900 akcji Ciech S.A. 
o wartości nominalnej 5 zł za akcję. 
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Za główny cel Programu przyjęto wsparcie wybranych inwestycji infrastrukturalnych 
w sposób uzasadniony ekonomicznie, niepowiększający długu publicznego oraz mobilizujący 
długoterminowy kapitał prywatny. Oczekiwanym efektem Programu miała być mobilizacja 
podmiotów prywatnych do zwiększenia nakładów na inwestycje infrastrukturalne poprzez 
inicjowanie bądź domykanie projektów finansowych. Program, tak jak zostało to ogłoszone 
w exposé, zakładał zapewnienie kwoty 40 mld zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji 
infrastrukturalnych do 2015 r. i około 90 mld zł do 2018 r.

Program został oparty na dwóch filarach instytucjonalnych – BGK w zakresie finansowania dłużnego 
i działalności gwarancyjnej oraz nowo utworzonej CSI w zakresie finansowania kapitałowego. 
Według przyjętych założeń Program miał służyć zwiększeniu efektywności wykorzystania 
aktywów Skarbu Państwa. Podejmowane inwestycje miały charakteryzować się dodatnią wartością 
bieżącą netto, oferować rynkową stopę zwrotu, a BGK i CSI powinny generować zysk z realizacji 
Programu. Zysk ten mógł zostać pozostawiony przez Skarb Państwa w tych podmiotach i zwiększać 
możliwości Programu lub wypłacony w formie wypłaty z zysku (BGK) lub dywidendy (CSI) i stanowić 
dochód budżetu państwa. Główne kierunki inwestycji określone w Programie miały obejmować 
infrastrukturę energetyczną, gazową, portową, morską, kolejową, drogową, samorządową, 
przemysłową, telekomunikacyjną oraz zagospodarowanie złóż węglowodorowych. CSI zawiązano 
pod firmą Polskie Inwestycje Rozwojowe Spółka Akcyjna w dniu 28 grudnia 2012 r.

Tabela nr 1 
Założenia działalności BGK i PIR w Programie

Założenia Programu BGK PIR

Oferowane produkty 
do wykorzystania 

Kredyty, objęcia obligacji,  
gwarancje bankowe

Instrumenty equity, mezzanine,  
długu podporządkowanego

Projekty Wyłącznie rentowne projekty – infrastruktura energetyczna  
(dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), 
zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura 

transportowa, infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) 
oraz przemysłowa i telekomunikacyjna

Wartość 
zaangażowania

Do wysokości limitów koncentracji 
określonych w art. 717 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe8 
(do 25% funduszy własnych) wobec 

podmiotu lub grupy podmiotów 
powiązanych kapitałowo. W BGK przyjęto 
bardziej restrykcyjną normę wynoszącą 

18% funduszy własnych.

Od 50 mln zł do 750 mln zł z udziałem 
nie większym niż 50% w spółce celowej 

konkretnego projektu  
(preferowany udział 250 mln zł)

Czas zaangażowania Zgodny z modelem finansowym projektu Maksymalnie na czas budowy i okres 
finansowania oraz jego spłaty; 

preferowane jak najszybsze wyjście 
z inwestycji

Dostępność produktów Dostępne w ofercie banku II półrocze 2013 r.

Źródło: Wyniki kontroli NIK.

7  W brzmieniu obowiązującym do 31 października 2015 r.

8  Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.
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W harmonogramie ustalonym w Programie określono, iż do końca 2012 r. zawiązana zostanie CSI, 
w 2013 r. nastąpi dokapitalizowanie CSI i zwiększenie funduszu statutowego BGK, a do 2016 r. 
dalsze dokapitalizowanie tych podmiotów w miarę zapotrzebowania na finansowanie projektów. 
nie zostały natomiast ustalone terminy realizacji poszczególnych założeń Programu przez BGK i PIR. 

Poniższy diagram wskazuje założenia dotyczące struktury Programu pod względem nadzoru 
i przepływu środków finansowych.

Diagram nr 1 
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Źródło: http://msp.gov.pl/download/2/9325/Inwestycje_prezent_2013_long.pdf. 

Minister Skarbu Państwa nie określił w Programie szczegółowych celów i mierników realizacji 
Programu dla BGK i PIR. W Programie wskazano na Ministerstwo Finansów jako podmiot sprawujący 
nadzór nad BGK. Finansowanie Programu miało zapewnić Ministerstwo Skarbu Państwa pełniące 
jednocześnie nadzór nad PIR.

Według wyjaśnień MSP celem Programu było, aby środki uzyskane ze sprzedaży zainwestowanych 
akcji Skarbu Państwa odtwarzały się przez ich inwestowanie w użyteczne gospodarczo projekty. 
Fundamentalna zasada, że działalność PIR i BGK ma być tylko rynkową i rentowną działalnością, stała 
w zasadniczej sprzeczności z wyznaczaniem odgórnych mierników funkcjonowania PIR. Nie można 
było założyć, iż w pierwszym roku funkcjonowania Spółka zawrze 5 lub 10 umów, ponieważ 
zdaniem MSP nie wykazałaby niezależności inwestycyjnej i świadczyłoby to o interwencjonizmie 
państwa. Kontrola efektywności funkcjonowania Spółki miała być prowadzona przy wykorzystaniu 
mechanizmu jej dokapitalizowywania. Wniosek na Radę Ministrów rozstrzygał, iż akcje przeznaczone 
na Program będą do PIR i/lub BGK wnoszone stopniowo, w miarę zapotrzebowania na finansowanie 
projektów. Logika przyjęta we wniosku była więc taka, że PIR nie realizując projektów rentownych, 
nie będą miały środków i upadną. Logika ta miała zabezpieczać przed niegospodarnością w postaci 
przedwczesnych i niecelowych rozporządzeń majątkiem Skarbu Państwa. 
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Zdaniem NIK, nie było formalnych przeszkód, by w Programie określić cele i mierniki oceny stopnia 
ich realizacji dla BGK i PIR. W ten sposób zostałby określony zakres odpowiedzialności podmiotów 
realizujących Program za osiągane efekty. Wyznaczanie celów rocznych pozostawiono radom 
nadzorczym tych podmiotów. W wyniku tego ustalano je bez koordynacji między podmiotami 
realizującymi Program, co narażało na ryzyko ustalenia celów krótkookresowych prowadzących 
do niskiego wykorzystania środków zapewnionych przez Ministra Skarbu Państwa.

Założenia Programu nie zostały zmienione do dnia zakończenia czynności kontrolnych, 
tj. do 15 września 2015 r., pomimo iż zmieniła się koncepcja finansowania kapitałowego projektów 
inwestycyjnych w ramach Programu. O zmianie roli PIR w Programie, dotyczącej sposobu 
funkcjonowania Spółki, Minister Skarbu Państwa poinformował Radę Ministrów pismem z dnia 
20 maja 2015 r. Od czerwca 2015 r. to nie Spółka dostarcza finansowania kapitałowego w ramach 
Programu, a cztery fundusze inwestycyjne powołane do tego celu przez PIR, BGK i Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Fundusze inwestycyjne będą dokapitalizowane przez BGK i PIR 
według zapotrzebowania. Rolą PIR jest zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszy, które 
będą administrowane przez TFI BGK S.A. Dwa z funduszy – pierwszy o charakterze dłużnym, drugi 
o charakterze kapitałowym – mają angażować się w projekty infrastrukturalne. Trzeci ma inwestować 
w spółki samorządowe oraz projekty realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego (w tym 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego). Czwarty fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa 
z sektora przemysłu na zasadach typowych dla funduszy private equity. W nowej formule każdy 
z funduszy ma indywidualną strategię inwestycyjną oraz dedykowany stały komitet inwestycyjny 
z udziałem przedstawicieli PIR i BGK, jednakże z przewagą członków niezależnych. 

Według założeń zmiana modelu biznesowego PIR ma prowadzić do poszerzenia zakresu inwestycji 
realizowanych w ramach Programu, a także spowodować wzrost dostępności finansowania 
kapitałowego i podporządkowanego finansowania dłużnego dla inwestycji realizowanych przez 
przedsiębiorstwa i samorządy. Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych może w przyszłości stworzyć 
możliwość pozyskania środków zasilających fundusze inwestycyjne ze źródeł innych niż mienie 
Skarbu Państwa.

3.2.2. Przygotowanie koncepcji Programu

Przygotowanie Programu zostało poprzedzone, dokonaną przez MSP w połowie 2012 r., 
identyfikacją problemów rozwoju dużych projektów inwestycyjnych w gospodarce polskiej. Wśród 
nich stwierdzono w szczególności brak długoterminowego finansowania dłużnego, wystarczającej 
ilości kapitału własnego inwestorów prywatnych oraz znikome zainteresowanie projektami 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizy przygotowane na zlecenie MSP wskazywały, 
że Program będzie katalizatorem umożliwiającym pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych. 
Szacowano, że do 2020 r. planowane wydatki na infrastrukturę wyniosą 400–500 mld zł, jednak 
wymagają one zapewnienia źródeł finansowania długoterminowego, by zachować dotychczasowe 
tempo inwestycji, wynoszące około 60 mld zł rocznie. Większość planowanych wydatków miała 
dotyczyć inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną, energetykę, infrastrukturę użyteczności 
publicznej. W analizach dotyczących założeń Programu wskazywano, że na rynku kapitałowym 
brak jest podmiotów oferujących atrakcyjne i długoterminowe finansowanie. Banki komercyjne, 
fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy prywatni, szczególnie po 2009 r., byli niechętni, aby 
finansować złożone, długoterminowe projekty infrastrukturalne. Mogło to spowodować 
wyhamowanie tempa oraz spadek poziomu inwestycji infrastrukturalnych do 2020 r. Dotychczasowe 
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projekty infrastrukturalne bazowały głównie na programach wspieranych środkami unijnymi, które 
w perspektywie kolejnych lat mogły być stopniowo wygaszane. Podmioty takie jak Europejski Bank 
Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie gwarantowały ponownego reinwestowania 
spłaconego kapitału w infrastrukturę w Polsce. 

Pracownicy MSP deklarowali, że przeprowadzili szereg spotkań z podmiotami, które mogły 
być zainteresowane dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Konsultacje, uzgodnienia 
międzyresortowe oraz spotkania z instytucjami finansowymi i doradczymi dotyczące założeń 
Programu miały charakter spotkań roboczych. MSP nie przedstawiło dokumentacji potwierdzającej 
przeprowadzenie tych czynności, poza dwiema notatkami ze spotkania przedstawicieli MSP 
z przedstawicielami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego Urzędu 
Statystycznego. W związku z tym, w ramach kontroli NIK nie można było zweryfikować jakości prac 
przygotowawczych ani ustaleń dotyczących potencjalnego popytu na finansowanie przewidywane 
w ramach Programu.

Także udział Ministra Finansów i jego przedstawicieli w pracach przygotowawczych miał charakter 
roboczy i nie był dokumentowany. W trakcie kontroli żadna z komórek Ministerstwa Finansów 
nie dysponowała treścią Programu ani materiałami związanymi z jego przygotowaniem.

Udział BGK w pracach nad koncepcją Programu polegał w szczególności na eksperckich 
konsultacjach roboczych, prowadzonych bez sformalizowanych zasad. BGK odnosił 
się w szczególności do zagadnień dotyczących wykonalności proponowanych rozwiązań w oparciu 
o strukturę organizacyjną Banku. Z punktu widzenia BGK istotne były kwestie wysokości funduszy 
własnych i limitów koncentracji. Bank nie podejmował jednak decyzji co do kształtu Programu. 
Robocze konsultacje z przedstawicielami organów administracji rządowej odbywały się zarówno 
przed, jak i po exposé Prezesa Rady Ministrów, wygłoszonym w dniu 12 października 2012 r.

W ramach prac przygotowawczych Minister Skarbu Państwa zawarł cztery odpłatne umowy 
na usługi doradcze, eksperckie i analizy związane z przygotowaniem Programu. Poniesione wydatki 
wyniosły 619,9 tys. zł. 

NIK, jako niecelowe i  niegospodarne, oceniła zawarcie przez Ministra Skarbu Państwa, 
reprezentowanego przez Podsekretarza Stanu w MSP, trzech umów o wartości 616,2 tys. zł 
(poniesione wydatki z tego tytułu wyniosły 554,9 tys. zł) na opracowania i analizy założeń Programu 
i koncepcji funkcjonowania PIR. MSP przed zawarciem tych umów dysponowało częścią wyników 
analiz opracowanych pro bono, a Program został już przyjęty przez Ministra Skarbu Państwa 
i zawiązane zostały PIR. Zdaniem NIK, zawieranie umów miało charakter zapłaty za wcześniej 
wykonane usługi, które zgodnie ze stanowiskiem MSP, były wcześniej realizowane pro bono, 
tj. bez wynagrodzenia. 
W jednym przypadku doszło do udzielenia zamówienia publicznego (de facto odpłatnej umowy) 
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9. Wydatki z tego tytułu wyniosły 428,7 tys. zł. 
Co najmniej prace wykonane w listopadzie 2012 r. (pro bono) zostały rozliczone w ramach 
umowy z marca 2013 r. Oznacza to, że w listopadzie 2012 r. doszło do udzielenia zamówienia 
bez sporządzenia pisemnej umowy wymaganej przepisami art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  
 

9 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.
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publicznych. W przypadku dwóch kolejnych umów nie naruszono przepisów ww. ustawy, gdyż 
były to zamówienia poniżej progu, o którym mowa w art. 4 pkt 8 tej ustawy10. Wydatki dotyczące 
realizacji tych umów wyniosły 126,2 tys. zł.

3.2.3. Udział BGK w realizacji Programu i nadzór nad działalnością BGK 

Działalność BGK w zakresie realizacji Programu

Według założeń Programu, jego cele miały być realizowane w szczególności za pomocą 
finansowania dłużnego BGK. Obejmowało ono udzielanie kredytów, obejmowanie przez BGK 
emisji obligacji emitowanych przez spółki realizujące projekty inwestycyjne lub emitowanych przez 
banki komercyjne, finansujące długoterminowe projekty inwestycyjne. Cele Programu miały być 
realizowane także przez gwarancje BGK. Pierwszą umowę w ramach realizacji Programu BGK zawarł 
w maju 2013 r.

Po ogłoszeniu Programu Rada Nadzorcza BGK dokonała aktualizacji Wieloletniego Programu 
Rozwoju – Strategii Banku Gospodarstwa Krajowego, wskazując finansowanie projektów 
infrastrukturalnych jako jeden z kluczowych obszarów aktywności Banku oraz zakładając wzrost 
zaangażowania w finansowanie przedsięwzięć w ramach Programu. Cel finansowy zapisany 
w Strategii został określony jako osiągnięcie zwrotu na kapitale własnym na poziomie wyższym 
niż rentowność polskich skarbowych papierów wartościowych. Cel ten został zrealizowany.

Wielkość funduszy własnych BGK wyznaczała poziom dopuszczalnego zaangażowania Banku 
w pojedynczy podmiot lub w grupę podmiotów powiązaną kapitałowo, tj. limit koncentracji 
zaangażowań. Wskaźnik ten, według przepisów wewnętrznych BGK, nie mógł przekroczyć 
18% funduszy własnych BGK11. Na koniec 2012 r. wewnętrzne limity koncentracji wynikające 
z poziomu funduszy własnych pozwalały BGK finansować projekty jedynie do kwoty 340 mln zł. 
Dokapitalizowanie Banku było jednym z założeń Programu. Ten rodzaj dofinansowania miał 
spowodować wykorzystanie środków pochodzących z prywatyzacji majątku państwowego na cele 
inwestycji infrastrukturalnych, w sposób niepowiększający długu publicznego. Program zakładał 
sukcesywne dokapitalizowanie Banku w latach 2013–2016 kwotą do 10 mld zł w postaci pakietów 
akcji wnoszonych stopniowo, w miarę zapotrzebowania na finansowanie projektów.

Dokapitalizowanie BGK, dokonane w okresie objętym kontrolą, było związane z całokształtem jego 
działalności (bieżącej i planowanej), przy czym we wnioskach o środki Bank akcentował konieczność 
zapewnienia funduszy własnych (głównie w związku z limitem koncentracji) na realizację Programu 
oraz odpowiedniego poziomu płynności. 

Pierwsze od czasu ogłoszenia Programu zwiększenie funduszy własnych Banku nastąpiło, zgodnie 
z propozycją Ministerstwa Skarbu Państwa, w wyniku sprzedaży w dniu 29 stycznia 2013 r. akcji 
banku PKO BP S.A znajdujących się w portfelu BGK. W wyniku tej operacji fundusze własne Banku, 
uwzględniane w obliczeniu limitu koncentracji zaangażowania BGK, wzrosły o 4.015 mln zł.

10 Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 czerwca 2007 r. do dnia 
15 kwietnia 2014 r.) stanowił, iż ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro.

11 Limit ustawowy wynosił 25% kapitałów własnych, jednak ze względów bezpieczeństwa Bank ustanowił swój własny limit 
na niższym poziomie, wynoszącym 18%. 
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W dniu 16 maja 2013 r. Minister Finansów wystąpił do Rady Nadzorczej BGK z wnioskiem 
o obniżenie12 funduszu statutowego Banku poprzez wpłatę środków pieniężnych w kwocie 1 mld zł 
na dochody budżetu państwa. Pismem z dnia 25 maja 2013 r. Minister Finansów poinformował 
Zarząd Banku o gotowości zwiększenia, na wniosek Zarządu Banku, funduszu statutowego BGK 
na podstawie art. 5a ustawy o BGK poprzez przekazanie obligacji skarbowych o wartości nominalnej 
do 1 mld zł. BGK zrealizował powyższy wniosek i dokonał wpłaty w dniu 28 maja 2013 r., obniżając 
fundusz statutowy. Analiza przeprowadzona przez Bank w celu wyrażenia opinii o wpływie tych 
operacji na fundusze własne wykazała, że dla transakcji zawartych w tym okresie obniżenie 
funduszu statutowego nie stanowiło ograniczenia. 
W dniu 27 czerwca 2013 r. BGK zwrócił się do Ministra Finansów o przekazanie obligacji o wartości 
nominalnej 2 mld zł, wskazując m.in., że planuje zawarcie transakcji z dwoma podmiotami 
na jednostkowe kwoty około 1,4 mld zł. Przed obniżeniem funduszy własnych limit koncentracji 
wynosił 1.595 mln zł, natomiast po obniżeniu miał wynosić 1.345 mln zł. Do końca 2013 r. wartość 
najwyższego zaangażowania nie przekroczyła jednak 1 mld zł. Minister Finansów zrealizował 
wniosek BGK i przekazał nieodpłatnie obligacje Skarbu Państwa w wartości nominalnej 2 mld zł. 
Środki z otrzymanych obligacji13 zwiększyły fundusze własne BGK o kwotę 1.851 mln zł. 
Kolejny wniosek o dokapitalizowanie w formie przekazania obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł 
w czwartym kwartale 2014 r. Bank skierował do Ministra Finansów w dniu 27 listopada 2014 r. 
Uzasadnieniem wniosku były potrzeby kapitałowe oraz płynnościowe Banku w 2015 r. i w latach 
następnych. W Wieloletnim Programie Rozwoju – Strategii BGK na lata 2014–2017, przyjętej przez 
Radę Nadzorczą Banku w lutym 2014 r., założono wzrost akcji kredytowej Banku do 37 mld zł 
w 2017 r. (z poziomu 17,1 mld zł w 2013 r.). Planowana dynamika wiązała się zarówno z aktywnością 
Banku w ramach Programu (duże zaangażowania oraz finansowanie średnich przedsiębiorstw), 
jak i w zakresie inwestycji kapitałowych (Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem, Fundusz 
Infrastruktury Samorządowej i Fundusz Municypalny). W wyniku nieodpłatnego przekazania 
obligacji o wartości nominalnej 1 mld zł fundusze własne BGK zwiększyły się o 972 mln zł.

Biorąc pod uwagę planowaną skalę działalności BGK oraz limity koncentracji zaangażowań, 
określone w  przepisach prawa, podwyższenie funduszy własnych BGK było zasadne. 
Dokapitalizowanie BGK dokonane poprzez nieodpłatne przekazanie obligacji nie było przewidziane 
w założeniach Programu, było jednak zgodne z ustawą o Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. i 2014 r. proces dokapitalizowania 
BGK był badany przez NIK w Ministerstwie Finansów pod kątem ekonomicznym. W ocenie NIK 
dokapitalizowanie BGK w 2013 r. zostało dokonane przedwcześnie, gdyż BGK nie potrzebował 
zasilenia kapitałów własnych do końca 2013 r. W konsekwencji, w warunkach deficytu budżetu 
państwa, wcześniej zostaną poniesione koszty refinansowania tego długu. Kwotę tych kosztów, przy 
założeniu finansowania tego zadłużenia średnim kosztem pozyskania obligacji dwuletnich z 2013 r., 
w okresie półrocznym oszacowano na około 30 mln zł. Przeprowadzenie w 2013 r. przeciwstawnych 
operacji przekazania środków z tytułu obniżenia kapitałów własnych BGK na dochody budżetu 
państwa i zwiększenia tych kapitałów w drodze nieodpłatnego przekazania obligacji skarbowych  
 

12 W trybie art. 5c ust. 2 pkt 1 ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.

13 Obligacje serii OB0116, asymilowane z dyskontowymi obligacjami OK, których wartość rynkowa jest niższa od wartości 
nominalnej. 
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spowodowało sztuczne zwiększenie dochodów i w konsekwencji obniżenie deficytu budżetu 
państwa w 2013 r. Podwyższenie kapitałów własnych BGK w 2014 r. zostało ocenione jako dokonane 
bez oceny zasadności, skali i terminów przeprowadzenia tej operacji.

W celu podniesienia kapitału BGK o łączną kwotę 2.823 mln zł Minister Finansów zwiększył dług 
publiczny o 3 mld zł. Różnica między kwotą dokapitalizowania a wysokością wyemitowanego 
zadłużenia w wysokości 177 mln zł stanowi de facto koszt podniesienia kapitałów BGK, ponoszony 
przez Skarb Państwa. Wydatki z tego tytułu będą ponoszone w styczniu i lipcu 2016 r. Koszty 
zwiększenia kapitału BGK będą ponoszone także w latach następnych, tak długo jak dług ten będzie 
zastępowany kolejnym. Koszty transakcyjne alternatywnej operacji podniesienia kapitału Banku 
poprzez wniesienie aportem akcji spółek, zgodnie z Programem, oraz ich sprzedaż, nie powinny 
przekroczyć 30 mln zł14.

Na zwiększenie kapitałów własnych BGK przekazał również odpisy w wysokości 687 mln zł z zysku 
wypracowanego w latach 2012–2014. W okresie objętym kontrolą z osiągniętych zysków BGK 
przekazał także kwotę 961,2 mln zł na dochody budżetu państwa. 

W rezultacie fundusze własne Banku, w okresie objętym kontrolą, wzrosły o 6.484 mln zł i na koniec 
pierwszego półrocza 2015 r. osiągnęły poziom 8.374 mln zł. W okresie tym nie zostało natomiast 
dokonane zasilenie funduszy Banku, o którym mowa w Programie, to jest wniesienie akcji spółek 
pozostających w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa.

Z wnioskiem o wniesienie takiego aportu BGK zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa dopiero 
w dniu 6 sierpnia 2015 r. Minister przekazał Bankowi pakiet 24,5 mln  akcji stanowiących 1,96% 
w kapitale zakładowym PKO BP S.A. o wartości 800 mln zł. Uzasadnieniem tego dofinansowania 
było planowane przez PIR zapotrzebowanie funduszy inwestycyjnych na kapitał, którego 
dostarczycielem miał być Bank, obejmujący certyfikaty inwestycyjne. Bank dysponował wówczas 
nadwyżką kapitałów w stosunku do poziomu ponoszonego ryzyka obciążającego aktywa. 

Założone w Programie dokapitalizowanie Banku w formie aportu akcji kwotą do 10 mld zł miało 
spowodować czterokrotnie wyższy przyrost finansowania do kwoty 40 mld zł „w pierwszych kilku 
latach działania Programu” (współczynnik dźwigni 4:1). Bank przewiduje osiągnięcie zakładanego 
zaangażowania na poziomie 40 mld zł do 2018 r. Do końca 2015 r. BGK podpisał umowy na 72,2% 
tej kwoty. Osiągnięty został zakładany współczynnik dźwigni finansowej 4:1. 

Zwiększenia kapitałów własnych pozwoliły na wzrost zaangażowania Banku w realizację Programu 
przez wzrost limitu koncentracji zaangażowań. Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. 
wewnętrzny limit koncentracji zaangażowań przyjęty w BGK wynosił 1.508 mln zł15 i był wyższy 
od limitu na koniec 2012 r. o 1.167 mln zł. Najwyższe rzeczywiste zaangażowanie BGK w ramach 
Programu wynosiło 1.450 mln zł i było niższe o 58 mln zł od przyjętego w BGK limitu koncentracji. 

Stworzona została baza kapitałowa do dalszego finansowania projektów w ramach Programu. 
Wysokość współczynnika wypłacalności ustalono na poziomie 31,4% planowanym na 2015 r., 
przy zalecanym przez KNF bezpiecznym poziomie 12%. Oznacza to, że istnieje znaczny margines 
dla rozszerzenia działalności, pozwalający na zwiększenie dźwigni finansowej ponad poziom 
przewidywany w Programie (4:1) w sytuacji, gdyby zgromadzone kapitały nie były optymalnie 
wykorzystywane na inną działalność Banku. 

14 W kwocie tej nie uwzględniono wyniku na operacji sprzedaży akcji stanowiącego różnicę między ceną zbycia a wyceną 
akcji, gdyż są  zależne od  wyboru dnia przekazania i  zbycia akcji, ani utraconych dochodów z  tytułu dywidendy, 
które generowałyby akcje, gdyby pozostały w posiadaniu Skarbu Państwa. Wynik na sprzedaży akcji byłby zrealizowany 
jednorazowo.

15 Limit nadzorczy wynosił 2.094 mln zł.
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Realizacja Programu nie wymagała zmiany oferty produktowej Banku. Program był realizowany 
w oparciu o standardowe produkty bankowe, tj. kredyty, gwarancje i objęcie obligacji emitowanych 
przez inwestorów. Do finansowania w ramach Programu zaliczano w szczególności projekty 
infrastrukturalne, cechujące się często znacznymi nakładami jednostkowymi oraz długim okresem 
finansowania, niedostępnym w ofertach innych banków. W rezultacie projekty o horyzoncie 
ponad dziesięcioletnim na koniec półrocza 2015 r. stanowiły ponad 30% dostarczonego 
przez Bank finansowania w ramach Programu. W przypadku projektów o mniejszej wartości 
lub o krótszym okresie finansowania podstawą kwalifikacji do Programu była ocena Banku, 
iż projekty te są prorozwojowe, zwiększają lub modernizują moce wytwórcze w przedsiębiorstwach, 
przyczyniając się do wzrostu PKB, wzrostu zatrudnienia, a także mają na celu rewitalizację 
i zagospodarowanie obszarów miejskich i rozwój infrastruktury miejskiej.

Bank, jako mierniki realizacji celów działalności, określił wolumen zaangażowań oraz sumę 
udzielonych przez BGK poręczeń i gwarancji w ramach Programu.

Zaangażowanie BGK w realizację Programu zostało zaplanowane na koniec 2013 r. w wysokości 
11 mld zł, na koniec 2014 r. – 17,9 mld zł i na koniec pierwszego półrocza 2015 r. – 18,3 mld zł. 
Planowane wartości zaangażowania wynikały ze złożonych już wniosków, wniosków planowanych, 
co do których prowadzone były negocjacje, oraz ocen eksperckich BGK. Realizacja planów 
wyniosła odpowiednio 6,1 mld zł, 18,5 mld zł i 19 mld zł. Jedynie plan finansowy na 2013 r. nie był 
zrealizowany w pełnym wymiarze, wykonanie wyniosło 55,9% planu. Było to wynikiem trudności 
w oszacowaniu skali i dynamiki zapotrzebowania rynku na finansowanie w zakresie projektów 
infrastrukturalnych. Realizacja planu w 2014 r. wyniosła 103,2%, a na koniec I półrocza 2015 r. 103,6%.

Wykres nr 1 
Wartość planowanego i faktycznego udzielonego finansowania w ramach realizacji Programu we wskazanych 
okresach
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Do dnia 30 czerwca 2015 r., tj. w 2,5 roku od rozpoczęcia Programu, Bank osiągnął zaangażowanie 
wynoszące 18.989 mln zł. Najwyższy przyrost zaangażowania nastąpił w 2014 r. Wyniósł 
on wówczas 12.296 mln zł, podczas gdy w pierwszym roku realizacji przyrost wynosił 6.194,1 mln zł. 
W pierwszym półroczu 2015 r. przyrost ten wyniósł 496 mln zł. Przyczyną spadku dynamiki przyrostu 
zaangażowań w 2015 r. był brak wystarczającej liczby projektów gotowych lub zaawansowanych 
w stopniu umożliwiającym finansowanie dłużne przez Bank.

Do dnia 30 czerwca 2015 r. wartość 134 zawartych umów wyniosła 23.175 mln zł16 (średnia wartość 
umowy 173 mln zł). Inwestycje w projekty podmiotów z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów 
zaliczonych do sektora finansów publicznych stanowiły około 70% środków zaangażowanych 
w realizację Programu przez BGK. Około 20% finansowania BGK ulokował w inwestycjach 
podmiotów prywatnych, a ponad 10% zasiliło inwestycje samorządowe. Na koniec 2015 r. wartość 
zawartych umów wyniosła 28.866 mln zł. 

Wykres nr 2 
Liczba zawartych umów przez BGK w ramach realizacji Programu we wskazanych okresach  
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16 Różnica pomiędzy wartością umów podpisanych i zaangażowaniem wynika m.in. z faktu, że niektóre umowy zostały 
już spłacone lub nie doszło do wypłat.
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Wykres 3 
Wartość zawartych umów przez BGK w ramach realizacji Programu we wskazanych okresach
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Wśród 134 zawartych umów w ramach Programu w okresie od 2013 r. do końca pierwszego 
półrocza 2015 r., najwyższe dofinansowania dotyczyły transportu (28,7%), przemysłu (24,9%) 
oraz energetyki (23,0%). 

Wykres 4 
Struktura branżowa inwestycji, w których finansowanie w ramach Programu zaangażował się BGK
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Na dzień 30 czerwca 2015 r. w strukturze instrumentów finansowych najwyższy udział miały emisje 
obligacji, stanowiące 54,7% całego zaangażowania BGK. Kredyty stanowiły 37,4% finansowania, 
a gwarancje 7,8%. Przewaga finansowania poprzez emisję obligacji była w dużej mierze 
spowodowana większą elastycznością procesu organizacji finansowania z wykorzystaniem takiego 
instrumentu17. 

Wykres 5 
Struktura instrumentów finansowych BGK wykorzystanych w realizacji Programu do 30 czerwca 2015 r.
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Zgodnie z zapisami Strategii na  lata 2014–2017 Bank powinien zapewnić stabilny zwrot 
na kapitale własnym (ROE) na poziomie wyższym niż rentowność polskich skarbowych papierów 
wartościowych. Na koniec 2013 r., 2014 r. i I półrocza 2015 r. rentowność dziesięcioletnich obligacji 
stałokuponowych18 wyniosła odpowiednio 4,4%, 3,1% i 3,3%, a ROE BGK 7%, 5,9% i 5,7%.

Do oceny rentowności samego Programu może służyć wysokość marży odsetkowej. Jest ona 
wyliczana jako różnica pomiędzy stopami odzwierciedlającymi rzeczywistą przychodowością 
odsetkową i koszt pozyskania pieniądza przez Bank. Tak obliczona marża odsetkowa w 2014 r. 
wyniosła 0,52%, a w pierwszym półroczu 2015 r. 0,54%.

Ze względu na to, że Bank nie wydziela systemowo wyniku finansowego na portfelu Programu, 
ocena wpływu wyniku zrealizowanego w ramach Programu na zysk Banku osiągnięty na działalności 
własnej wynika ze wzrastającego udziału zaangażowania w Program w zaangażowaniu całego 
Banku. Na koniec poszczególnych okresów stanowił on odpowiednio 25,2%, 52,2% oraz 52,7%.

17 Większa elastyczność procesu organizacji finansowania z wykorzystaniem obligacji wynika m.in. z wyłączenia procesu 
emisji papierów wartościowych spod procedury ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j tej 
ustawy. Powyższe wyłączenie jest szczególnie istotne w przypadku konieczności uzgadniania struktury angażującej kilka 
instytucji finansowych. Finansowanie poprzez emisję obligacji Bank organizuje na bazie bilateralnej współpracy z danym 
emitentem lub w ramach konsorcjów. 

18 Średnia rentowność wszystkich SPW o oprocentowaniu stałym wyniosła w tym okresie odpowiednio: 3,539%, 3,467% 
i 2,213%.
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Wykres 6 
Udział inwestycji BGK w realizowanych w ramach Programu w zaangażowaniu BGK ogółem we wskazanych okresach
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Powyższe wskaźniki wskazują, że BGK prowadził rentowną działalność w ramach Programu.

Dla oceny skutków udzielonego finansowania Bank opracował nowy system tzw. „Rating 
Konwergencji”, wdrożony we wrześniu 2015 r. Zdaniem BGK system ten pozwoli na ocenę 
finansowanych projektów nie tylko pod kątem bezpośrednich komercyjnych skutków dla Banku 
i inwestorów, lecz również pod kątem wpływu projektu na rozwój kraju lub regionu.

Kontrola wybranych sześciu największych inwestycji sfinansowanych przez BGK w ramach 
Programu na łączną kwotę 6 mld zł (stanowiących 4,5% liczby podpisanych umów i 25,9% 
ich łącznej wartości) nie wykazała nieprawidłowości. Przebieg procesu decyzyjnego dotyczącego 
tych inwestycji oraz monitorowania ich realizacji były zgodne z obowiązującymi procedurami 
wewnętrznymi Banku. Dokumentacja transakcji każdorazowo opiniowana była pod względem 
prawnym przez Departament Prawny oraz pod względem ekonomicznym przez Departament 
Ryzyka Kredytowego. Przyjęte umowne zabezpieczenia transakcji były zgodne z opiniami prawnymi 
i katalogiem zabezpieczeń. Oceny ryzyka przygotowane były z zachowaniem należytej staranności 
i zgodnie z obowiązującą metodyką. Decyzje o udzieleniu finansowania podejmował odpowiednio 
Komitet Kredytowy i Zarząd Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami podejmowania decyzji 
finansowych i kredytowych w Banku oraz regulaminem Komitetu Kredytowego. 

Nadzór Ministerstwa Finansów nad realizacją Programu przez BGK

Zadaniem Ministerstwa Finansów określonym w Programie było sprawowanie nadzoru nad BGK. 
W okresie objętym kontrolą żadna komórka organizacyjna w Ministerstwie Finansów nie została 
wyznaczona do wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad realizacją Programu ani  ich 
systematycznie nie realizowała. Ministerstwo Finansów nie pozyskiwało informacji na temat 
realizacji Programu bezpośrednio z Banku. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że Program 
nie został opracowany w formule programu rządowego, a BGK realizuje go w oparciu o własne 
środki finansowe. W związku z tym nie zostały zawarte umowy między Ministrem Finansów i BGK, 
które uprawniałyby Ministerstwo Finansów do czuwania nad prawidłowością wykorzystywania  
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przez BGK środków przekazanych na realizację Programu lub określałyby obowiązki sprawozdawcze 
BGK wobec Ministra Finansów w tym zakresie. Ministerstwo Finansów nie dysponowało 
informacjami dotyczącymi alokacji przez BGK kwot pozyskanych z dokapitalizowania, tj. ze zbycia 
nieodpłatnie przekazanych obligacji Skarbu Państwa oraz w  jakim zakresie zostały one 
przeznaczone na realizację Programu. Ministerstwo Finansów nie posiadało także informacji 
jak to dokapitalizowanie BGK wpłynęło na efektywność Programu.

Zdaniem NIK, Minister Finansów powinien uzyskiwać z BGK informacje, o których mowa wyżej, 
bowiem wpłynęłoby to na sprawowanie skutecznego nadzoru nad realizacją Programu. Nadzór 
powinien być nakierowany na ocenę stopnia realizacji celów Programu i osiąganych efektów, 
identyfikację ryzyk dla ich osiągnięcia oraz ocenę skuteczności zarządzania tymi ryzykami. 
Działania nadzorcze Ministra Finansów w zakresie realizacji Programu polegały w szczególności 
na powoływaniu członków Rady Nadzorczej BGK. Ponadto przedstawiciel Ministra Finansów 
był członkiem Rady Nadzorczej PIR. Członkowie Rad Nadzorczych BGK i PIR sprawowali swoje 
funkcje, ale nie byli zobligowani do regularnego informowania o realizacji Programu Ministra 
Finansów ani żadnej komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów. Żadna z  komórek 
organizacyjnych Ministerstwa nie dysponowała treścią Programu, co uniemożliwiało Ministerstwu 
ocenę adekwatności działań BGK w stosunku do założeń Programu. 

W Ministerstwie Finansów, w odróżnieniu od Ministerstwa Skarbu Państwa, nie ustalono procedur 
dotyczących składania przez osoby będące członkami Rad Nadzorczych w BGK i PIR informacji 
z działań nadzorczych. 

Zdaniem NIK, brak usystematyzowanych zasad i dokumentowania przepływu informacji rodzi 
ryzyko braku ciągłości i spójności działań nadzorczych Ministra Finansów w dłuższym okresie 
lub w przypadku, gdy nastąpią zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku lub w Kierownictwie 
Ministerstwa Finansów. 

W okresie objętym kontrolą Minister Finansów nie korzystał z uprawnień wynikających z art. 12 
ustawy o BGK, zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach Minister może udzielać 
radzie nadzorczej wiążących zaleceń w zakresie realizacji rządowych programów oraz zadań 
z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 4–6 ustawy o BGK, zgodnie 
z aktualną polityką społeczno-gospodarczą państwa.

3.2.4. Finansowanie kapitałowe Programu przez PIR i nadzór MSP nad działalnością PIR

Działalność PIR w ramach realizacji Programu

Utworzenie Celowej Spółki Inwestycyjnej, jaką są PIR, było jednym z podstawowych założeń 
Programu. Nowo utworzona spółka miała dostarczać finansowania kapitałowego w ramach realizacji 
Programu poprzez obejmowanie udziałów/akcji spółek lub instrumenty typu mezzanine. Według 
założeń Programu CSI powołano w celu obejmowania udziałów w spółkach celowych specjalnego 
przeznaczenia (dedykowanych konkretnemu projektowi inwestycyjnemu) wraz z inwestorami 
strategicznymi (podmioty prywatne, spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu 
Państwa, instytucje publiczne, samorządy – sponsorzy projektu). Miało to pozwolić na zwiększenie 
skali możliwego finansowania oraz być istotnym elementem zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. 
Spółka miała zajmować się poszukiwaniem, inicjowaniem oraz aktywnym uczestniczeniem 
w strukturyzacji finansowej projektów (uwzględniając udział BGK, innych instytucji finansowych 
oraz innych inwestorów strategicznych), udziałem kapitałowym (inwestowaniem) i monitoringiem 
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przebiegu procesów inwestycyjnych (nadzór właścicielski). W celu realizacji Programu kapitał 
Spółki miał zostać podwyższony do 10 mld zł, a środki te miały pochodzić ze sprzedaży akcji 
przekazywanych przez Ministra Skarbu Państwa, na co zgodę wyraziła Rada Ministrów. Akcje miały 
być wnoszone do Spółki stopniowo, w zależności od zapotrzebowania na finansowanie nowych 
projektów, a następnie bez zbędnej zwłoki, sprzedawane w celu pozyskania środków pieniężnych 
w optymalnych okolicznościach rynkowych. 

Według harmonogramu Programu w 2012 r. przewidywano zawiązanie Spółki. W 2013 r. miało 
nastąpić pierwsze dokapitalizowanie i PIR miały rozpocząć inwestycje. W latach 2014–2016 Spółka 
miała kontynuować swoją działalność. Służyć temu miały kolejne jej dokapitalizowania.

PIR zawiązano przed upływem terminu określonego w Programie. W akcie zawiązania Spółki 
określono jej statut oraz powołano pierwszą Radę Nadzorczą. W 2013 r. realizowano podstawowe 
czynności umożliwiające rozpoczęcie działalności PIR, tj. powołanie Prezesa Zarządu PIR, 
organizację siedziby, zatrudnienie pierwszych pracowników, określono podstawowe procedury 
wewnętrzne. Wynagrodzenie członków zarządu PIR zostało określone w umowach o zarządzanie, 
tj. w „kontraktach menadżerskich”. Zostało ono objęte klauzulą poufności.

W 2013 r. rozpoczęta została ocena projektów inwestycyjnych. Oferta PIR obejmowała finansowanie 
poprzez dostarczanie kapitału i długu podporządkowanego dla realizacji projektów inwestycyjnych 
z sześciu sektorów gospodarki (energetyka, węglowodory, transport, infrastruktura samorządowa, 
infrastruktura przemysłowa, infrastruktura telekomunikacyjna). Powyższy zakres przedmiotowy 
inwestycji został określony przez Ministerstwo Skarbu Państwa w założeniach do Programu, 
a następnie zatwierdzony w Polityce Inwestycyjnej PIR. Produkty oferowane przez PIR pozwalały 
inwestorom zgromadzić środki potrzebne na inwestycje i uzupełnić finansowanie dłużne 
dostarczane przez banki. Ze względu na swoją specyfikę (np. brak zabezpieczenia, spłacanie 
w ostatniej kolejności) oraz zasadę rynkowości finansowanie oferowane przez PIR było droższe 
od finansowania oferowanego przez banki. Z uwagi na rynkowe warunki cenowe produktów 
oferowanych przez PIR finansowanie to nie jest zaliczane do pomocy publicznej. 

Przy zawiązaniu PIR Skarb Państwa objął wszystkie akcje w kapitale zakładowym w wysokości 
0,3 mln zł. Następnie kapitał zakładowy został podwyższony o 15 mln zł przez emisję akcji w maju 
2013 r., które objął BGK. Akcje zostały opłacone przez Bank w sierpniu 2013 r. Kolejne podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę 1.143,1 mln zł nastąpiło poprzez emisję akcji w lipcu 2014 r. 
Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa w ramach subskrypcji prywatnej w zamian 
za wkład niepieniężny w postaci 59.441,6 tys.  akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Kapitał 
zakładowy PIR wzrósł do kwoty 1.158,4 mln zł.
Akcje PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zostały sprzedane w dniu 3 lipca 2014 r. zgodnie 
z Porozumieniem w przedmiocie zbycia akcji w transakcjach ABB (przyspieszona budowa 
księgi popytu), stanowiących aport wnoszony do PIR przez Skarb Państwa z dnia 1 lipca 2014 r. 
oraz umową oferowania i plasowania akcji z dnia 1 lipca 2014 r. Rozliczenie transakcji sprzedaży 
nastąpiło 8 lipca 2014 r. Zarejestrowanie wysokości kapitału zakładowego w kwocie 1.158,4 mln zł 
nastąpiło 28 lipca 2014 r.

Środki stanowiące kapitał zakładowy PIR do dnia 8 lipca 2014 r. utrzymywane były na rachunku 
w BGK i lokowane w formie lokat overnight. Od 8 lipca 2014 r. rozpoczęto współpracę z bankiem 
PKO BP S.A. w zakresie zakładania lokat terminowych. Po wdrożeniu Polityki zarządzania wolnymi 
środkami finansowymi w Spółce PIR S.A., tj. od lutego 2015 r. środki lokowane były w kilku bankach 
wyłonionych w drodze konkursu. 



W A Ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

27

Wnioski PIR o dokapitalizowanie kierowane do MSP przedstawiały jedynie prognozę wydatków 
inwestycyjnych z ponad półrocznym wyprzedzeniem. Należy podkreślić, że faktyczne podpisanie 
pierwszej umowy o finansowanie ze środków PIR miało miejsce dopiero w sierpniu 2014 r., 
a do końca 2014 r. zaangażowanie PIR w projekty inwestycyjne wyniosło jedynie 440 mln zł. 

MSP przyjęło założenie, że w momencie podpisywania umów inwestycyjnych PIR muszą posiadać 
środki w wysokości odpowiadającej wartości zaangażowania wynikającej z podpisanych umów. 
Oznaczało to, że Spółka musiała wcześniej zgromadzić odpowiednio wysoką sumę środków, 
by aktywa w każdym momencie jej działalności nie były mniejsze niż jej zobowiązania. Według 
MSP dokapitalizowanie PIR kwotą 1.143 mln zł było podyktowane podpisanymi umowami 
inwestycyjnymi oraz umowami planowanymi do podpisania.

Według NIK przyjęcie przez MSP takich założeń spowodowało, że model finansowania PIR w okresie 
objętym kontrolą cechował się obniżoną efektywnością. Przewidywano angażowanie aktywów 
Skarbu Państwa w wysokości odpowiadającej planowanym zobowiązaniom PIR, jeszcze przed 
ich zaciągnięciem. W praktyce prowadziło to do kumulowania przez PIR znaczących środków 
(ponad 1 mld zł), które były lokowane w produkty finansowe. Możliwe było takie zorganizowanie 
systemu finansowania, by PIR otrzymywały środki wtedy, gdy mają być one wykorzystane 
do finansowania inwestycji. Wraz z wprowadzeniem koncepcji realizacji zadań z wykorzystaniem 
funduszy inwestycyjnych częściowo ograniczono tę sytuację. W efekcie wprowadzonych zmian 
Spółka będzie pełnić rolę zarządzającego portfelami inwestycyjnymi nowo utworzonych funduszy 
inwestycyjnych. PIR będą przeprowadzać analizę projektów inwestycyjnych, które wcześniej były 
finansowane ze środków PIR, a po zmianach będą finansowane środkami funduszy inwestycyjnych.

Plan działalności i plan finansowy PIR ze względów praktycznych były zintegrowane w jeden 
dokument nazwany planem finansowym. W okresie objętym kontrolą Spółka sporządziła 
plany finansowe na 2014 r. oraz na pierwszą połowę 2015 r., które zostały przyjęte przez Zarząd 
i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. W dokumentach tych określone zostały cele 
i założenia biznesowe, organizacyjne, kadrowe i wynikające z nich prognozy finansowe. W 2013 r. 
nie opracowano odrębnego dokumentu będącego planem finansowym, natomiast stanowił 
on część wniosku Zarządu Spółki o podwyższenie kapitału zakładowego. Wynikało to z faktu, 
iż ówcześnie Spółka była w organizacji i miała tylko jednego pracownika. W 2015 r. decyzja 
o sporządzeniu planów półrocznych wynikała z rozpoczęcia procesu „ufunduszowienia” i dążenia 
do zapewnienia większej transparentności oraz trwających negocjacji z TFI BGK S.A. i BGK w zakresie 
stawek za zarządzanie częścią aktywów funduszy.

W Planie finansowym na 2014 r. celem operacyjnym przyjętym do realizacji było prowadzenie 
przez Spółkę łącznie w fazie analizy szczegółowej 12 projektów inwestycyjnych. W 2014 r. zakładano 
zamknięcie pięciu inwestycji.
W 2014 r. Spółka podpisała dwie umowy finansowania inwestycji bezpośrednich. W związku 
z podjęciem decyzji o zmianie modelu działalności, polegającej na przekształceniu PIR w podmiot 
zarządzający funduszami, Spółka zrezygnowała z dwóch planowanych inwestycji.

W Planie finansowym na pierwszą połowę 2015 r. prognozowano prowadzenie prac nad czterema 
projektami, w przypadku których prawdopodobieństwo podpisania umów inwestycyjnych 
wynosiło 50%.
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Jedna z tych umów została podpisana 13 lipca 2015 r., a wartość zaangażowania PIR w tym projekcie 
wyniosła 750 mln zł. Na dzień 11 sierpnia 2015 r. dwa projekty były na etapie badania due diligence, 
natomiast jeden projekt przestał być aktualny zaraz po zakończeniu etapu analizy końcowej, 
tj. w lutym 2015 r. w związku z decyzją sponsora projektu19 o jego finansowaniu z innych źródeł.

Według PIR założenia dotyczące działalności transakcyjnej były przygotowywane przede wszystkim 
w celu odpowiedniego zaplanowania kosztów ponoszonych przez Spółkę.

W okresie objętym kontrolą w PIR zarejestrowano 154 projekty inwestycyjne (w 2013 r. 68 projektów, 
w 2014 r. 59 i w I połowie 2015 r. 27). Inwestorzy zgłosili 93 projekty, a pozostałe 61 pozyskały PIR 
w ramach prowadzonych akcji informacyjnych i rozpoznania potrzeb potencjalnych inwestorów.

Do lipca 2015 r. PIR zawarły trzy umowy inwestycyjne na udział w finansowaniu trzech zgłoszonych 
projektów na kwotę 1.191 mln zł (Projekt B8 – LOTOS Petrobaltic S.A., umowa z dnia 25 sierpnia 
2014 r. na kwotę 431 mln zł20, Projekt Akademiki – Uniwersytet Jagielloński, umowa z dnia 
17 listopada 2014 r. na kwotę 10 mln zł, Projekt EC Łagisza – TAURON Wytwarzanie S.A., umowa 
z dnia 10 lipca 2015 r. na kwotę 750 mln zł). Z całości udzielonego finansowania PIR uruchomiły 
finansowanie o wartości 10 mln zł w związku z umową zawartą z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Proces rozpatrywania tych projektów i negocjacji umów inwestycyjnych trwał od 12 do 19 miesięcy. 
Długi okres realizacji projektów wynikał z wielu przyczyn związanych z kompleksową naturą procesu 
inwestycyjnego obejmującego wiele etapów, które muszą być realizowane kolejno. Wynik jednego 
etapu determinował podejście oraz sposób realizacji kolejnego etapu. Na czas weryfikacji projektów 
inwestycyjnych wpływało także doświadczenie oraz przygotowanie podmiotu realizującego projekt. 
PIR miały więc ograniczony wpływ na sposób, tempo oraz efektywność prowadzonego procesu 
inwestycyjnego. 

19 Sponsor projektu – wiodący dla danego projektu podmiot biznesowy, posiadający cechy warunkujące zakładany model 
przychodowy projektu.

20 Kwota 430 mln zł jest wartością nominalną, zastosowany instrument finansowy w formie obligacji zerokuponowych 
powoduje, że faktyczne zaangażowanie kapitału wyniesie 383 mln zł.
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Informacja o zawarciu umowy w sprawie finansowania Projektu B821.

25 sierpnia 2014 r. spółka celowa, zależna od LOTOS Petrobaltic, zawarła z PIR oraz BGK i Bankiem Pekao S.A. umowy 
dotyczące finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie 
Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja powinna mieć pozytywny wpływ 
na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Blisko 1,8 mld  złotych to wartość projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu 
spółka LOTOS Petrobaltic, ma zagospodarować koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem 
projektu B8 były finansowane ze środków własnych spółki. Podpisana umowa przewiduje, że inwestycja zostanie 
zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę celową (ang. Special Purpose Vehicle). 
Jej wyłącznym wspólnikiem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do spółki celowej koncesję oraz platformę 
wiertniczą. Spółka celowa przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują 
między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej 
oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.
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Podpisane umowy to efekt realizacji postanowień porozumienia o współpracy, który LOTOS Petrobaltic i PIR zawarły 
7 października 2013 r. Był to pierwszy wstępnie zaakceptowany projekt PIR, który obecnie jako pierwsza 
inwestycja przechodzi do fazy realizacji. Podpisane porozumienie to efekt udanej współpracy spółek Skarbu 
Państwa o strategicznym znaczeniu.

21 http://inwestor.lotos.pl/1057/p,184,n,4144/grupa_kapitalowa/aktualnosci/pierwsza_transakcja_polskich_inwestycji_
rozwojowych
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Informacja o zawarciu umowy w sprawie Projektu Akademiki – Uniwersytet Jagielloński22.

PIR zawarły umowę finansowania modernizacji zespołu akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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To druga sfinalizowana transakcja Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR) w ramach programu „Inwestycje Polskie” 
realizowanego wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK udziela kredytów i gwarancji, a PIR zapewniają 
kapitał inwestycyjny). Pierwszą umową PIR zawarły z Lotos Petrobaltic na finansowanie zagospodarowania złoża ropy 
naftowej B8 na Morzu Bałtyckim.
Koszty przebudowy akademików oraz ich utrzymania poniesie spółka specjalnego przeznaczenia, w której partnerami 
obok PIR (większościowy udziałowiec) będą firmy BY Polska Property Development (grupa Bouygues) oraz spółka Cofely 
Services (grupa GdF Suez).
Tym razem PIR wraz z Bankiem Pekao sfinansują pierwszą w kraju inwestycję edukacyjną realizowaną w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp). Chodzi o modernizację zespołu akademików Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wartość inwestycji to około 100 mln zł. Zbudowane w latach siedemdziesiątych XX w. 
akademiki nie spełniają już wielu norm i wymagają gruntownej renowacji. W myśl umowy w formule ppp trzy domy 
studenckie wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną zostaną całkowicie przebudowane, wyposażone, a następnie 
będą utrzymywane przez 25 lat. Pierwszy z nich ma być gotowy na początku roku akademickiego 2015/2016. Pozostałe 
dwa już w 2016 r.
Polskie Inwestycje Rozwojowe zaangażują się w projekt kapitałowo. Finansowanie dłużne zapewni bank Pekao 
udzielając długoterminowego kredytu. Bank będzie jedynym kredytodawcą inwestycji. Kredyt jest na 23 lata. Termin 
spłaty zadłużenia to koniec 2037 r.
Jak podkreślają przedstawiciele PIR to pierwszy w kraju projekt związany z budową infrastruktury wpierającej 
wyższą edukację realizowany w formule ppp oraz pierwsze przedsięwzięcie tego rodzaju w sektorze budynków 
użyteczności publicznej w ogóle.

22 http://www.rp.pl/artykul/1157911-PIR-zawarly-swa-druga-transakcje.html
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Informacja o zawarciu umowy w sprawie Projektu EC Łagisza – TAURON Wytwarzanie S.A.23

TAURON Wytwarzanie oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały 13 lipca 2015 r. umowę dotyczącą inwestycji w blok 
gazowo – parowy w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Szacowana wartość przedsięwzięcia przekroczy 1,5 miliarda złotych.
Celem umowy jest wspólna realizacja projektu budowy bloku gazowo – parowego klasy 413 MWe w TAURON 
Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.
Zgodnie z harmonogramem inwestycji jednostka rozpocznie pracę w połowie 2019 r.
TAURON oraz PIR zawiążą spółkę celową, której zadaniem będzie finansowanie i realizacja procesu inwestycyjnego 
oraz w dalszej kolejności eksploatacja bloku energetycznego. Finansowanie zostanie zapewnione przez Grupę TAURON 
i Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PIR w formie długoterminowego instrumentu kapitałowego, 
w wysokości 750 milionów złotych.

Copyright © Ministerstwa Skarbu Państwa 2002–2005.

Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Łagisza jest jedną z największych inwestycji Grupy TAURON 
w województwie śląskim i zarazem jednym z największych tego typu projektów realizowanych obecnie w Polsce. 
W szczycie prac przy budowie bloku w Elektrowni Łagisza zatrudnionych będzie około 500 osób.

23 http://www.pir.pl/download/aktualnosci/2015_07_13_PIR%20i%20Tauron_komunikat%20prasowy.pdf
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Wykres nr 7 
Sposób rozpatrzenia 154 zgłoszonych do PIR projektów inwestycyjnych według stanu na 11 sierpnia 2015 r.

3 5 1 

25 

46 
51 

17 
6 

Podpisane umowy 
o finansowanie PIR
Badanie szczegółowe 
– due diligence 
Analiza wstępna
Projekty odrzucone 
na etapie analizy wstępnej
Projekty oczekujące na 
analizę wstępną
Projekty nieaktualne
Rezygnacja inwestorów
Nieaktualne inwestycje 
pośrednie

Źródło: Wyniki kontroli NIK.

Ze zgłoszonych do PIR 154 projektów inwestycyjnych, pięć było na etapie analizy szczegółowej 
(due diligence), jeden na etapie analizy wstępnej, a 25 projektów odrzucono na etapie analizy 
wstępnej, ponieważ nie spełniały kryteriów kwalifikacyjnych określonych w Polityce Inwestycyjnej 
Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. 
Na analizę wstępną oczekiwało 46 projektów, w tym 10 zgłoszonych w 2013 r. Wydłużone terminy 
oczekiwania projektów na analizę wstępną wynikały głównie z powodu nieprzygotowania 
przez inwestorów projektów do realizacji w zakresie organizacyjnym, prawnym, finansowym 
i technicznym. 

Nieaktualnych było 51 projektów. Stały się one nieaktualne głównie z powodu:
 − niepewności regulacyjnej oraz przyszłego kształtu rynku, którego dotyczyły, co powodowało, 

że dla PIR nieakceptowalny był poziom ryzyka związanego z realizacją tych projektów,
 − braku możliwości ustrukturyzowania projektów ze względu na parametry techniczne 

lub kontraktacyjne,
 − braku wewnętrznych uzgodnień korporacyjno-organizacyjnych,
 − zmiany strategii inwestorów wobec złożonych projektów.

Inwestorzy zrezygnowali z realizacji 17 projektów w ramach Programu głównie wskutek pozyskania 
innych źródeł ich finansowania. Ponadto część inwestorów zrezygnowała z dalszej współpracy z PIR 
po zapoznaniu się z warunkami realizacji projektów w formule project finance oferowanej przez PIR.

Kontrolą w zakresie przestrzegania zasad określonych w Polityce Inwestycyjnej Polskich Inwestycji 
Rozwojowych S.A. oraz  w  procedurach wewnętrznych PIR objęto proces rozpatrywania 
20 wniosków o sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu, w tym wniosków 
dotyczących projektów, których proces rozpatrywania zakończył się podpisaniem przez PIR 
umów inwestycyjnych oraz wniosków dotyczących projektów będących w różnych fazach 
ich rozpatrywania przez PIR.
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Objęte kontrolą wnioski o sfinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Programu 
rozpatrywane były w PIR zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Polityce Inwestycyjnej 
Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. oraz w procedurach wewnętrznych PIR regulujących proces 
analizy dokumentacji i danych finansowych dotyczących rozpatrywanych i analizowanych 
projektów. 

W dniu 8 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany profilu działalności 
Spółki, w wyniku której:

 − jako główny przedmiot jej działalności przyjęto działalność inwestycyjną dokonywaną poprzez 
fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych, utworzone we współpracy z BGK 
w ramach Programu i zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., 
w których Spółka pełniła będzie rolę zarządzającego portfelami inwestycyjnymi Funduszy 
lub częściami portfeli inwestycyjnych Funduszy zgodnie z art. 46 ust. 3 w związku z art. 45a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych24;

 − Spółka może przeznaczać swoje aktywa na  obejmowanie i  nabywanie certyfikatów 
inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych.

W związku z tą zmianą Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Statucie PIR. Jako 
przeważający przedmiot działalności gospodarczej Spółki wskazano działalność związaną 
z zarządzaniem portfelami funduszy inwestycyjnych.
BGK, PIR oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. zawarły 
umowy w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wspierających rozwój polskiej gospodarki. 
Powstały cztery fundusze o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, tj.:

 − Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy (FIIK o kapitalizacji 2,2 mld zł),
 − Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny (FID o kapitalizacji 2,2 mld zł),
 − Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS o kapitalizacji 0,6 mld zł.),
 − Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP o kapitalizacji 1,5 mld zł).

Według PIR, celem utworzenia funduszy inwestycyjnych, jest wzrost dostępności finansowania 
kapitałowego i podporządkowanego finansowania dłużnego dla inwestycji realizowanych przez 
przedsiębiorstwa oraz samorządy. Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych może stworzyć 
możliwości pozyskania środków ze źródeł innych niż mienie Skarbu Państwa.

Wszystkie powołane fundusze działają w formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego 
aktywów niepublicznych (FIZAN). PIR przewidywały ulokowanie w funduszach środków własnych 
na poziomie około 1,2 mld zł. Działalność PIR polega na zarządzaniu aktywami ulokowanymi 
w funduszach, na podstawie umów o zarządzaniu częścią portfela inwestycyjnego funduszy 
zawartych z TFI BGK S.A. W Statucie każdego funduszu zamieszczona została indywidualna strategia 
inwestycyjna. 

Do końca 2015 r. uczestnicy funduszy (BGK i PIR) dokonali dopłat do posiadanych certyfikatów 
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych w łącznej wysokości 251,8 mln zł:
– FIIK 198 mln zł (PIR – 26,8 mln zł, BGK – 171,1 mln zł),
– FID 5,2 mln zł (PIR – 0,7 mln zł, BGK – 4,5 mln zł),
– FIS 44,8 mln zł (PIR – 22,4 mln zł, BGK – 22,4 mln zł),
– FIPP 3,8 mln zł (PIR – 0,5 mln zł, BGK – 3,3 mln zł).

24 Dz. U. z 2014 r. poz. 157, ze zm.
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W drugiej  połowie 2015  r.  PIR,  działając jako podmiot zarządzając y funduszami 
inwestycyjnymi,zawarły w ich imieniu dwie umowy o wartości 360 mln zł, z tego fundusze 
inwestycyjne uruchomiły finansowanie w wysokości 232 mln zł:
– Projekt EC Gaz Toruń – 320 mln zł (sfinansowane 192 mln zł ze środków FIIK),
– Projekt Międzynarodowe Targi Gdańskie – 40 mln zł (sfinansowane w całości ze środków FIS). 

Nadzór MSP nad działalnością PIR w zakresie realizacji Programu

Program przewidywał, że nadzór nad PIR będzie sprawował Minister Skarbu Państwa.

W okresie objętym kontrolą w MSP obowiązywały „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
z udziałem Skarbu Państwa” oraz wskazówki MSP, dotyczące wykonywania czynności przez Radę 
Nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu 
Państwa, co do zasady mające zastosowanie do PIR.
„Zasady …” nakładały na komórki nadzoru obowiązek przygotowania zestawienia celów 
(zobowiązań) długo- i krótkookresowych dla nadzorowanych jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa oraz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, z wyłączeniem spółek 
giełdowych oraz spółek działających w oparciu o ustawy lub programy rządowe, których zapisy 
narzucały zarówno misję, jak i zakres funkcjonowania podmiotu w ramach polskiej gospodarki. 
Cele takie nie zostały ustalone dla PIR, mimo że Spółka nie należy do podmiotów objętych wyżej 
wymienionym wyłączeniem.

Zdaniem NIK, MSP niezasadnie uznało, że cele zostały zawarte w Programie. Program nie zawiera 
bowiem celów szczegółowych dla PIR, a także mierników i wyznaczników ich realizacji. 

Według MSP cele i zadania PIR zostały określone w statucie, polityce inwestycyjnej, planach 
finansowych, polityce wynagradzania zarządu i dokumentach korporacyjnych. 

Wykonując ustalone w ten sposób cele PIR nie wykorzystały środków, które Minister Skarbu Państwa 
zapewnił na realizację Programu. 

Zgodnie z wytycznymi MSP dotyczącymi wykonywania czynności przez radę nadzorczą, 
reprezentanci Skarbu Państwa obowiązani są niezwłocznie przekazywać do MSP informacje 
o działaniach rady w zakresie powoływania, odwoływania lub zawieszenia członków zarządu, 
delegowania członków rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, a także 
o złożonych zdaniach odrębnych do uchwał podjętych przez radę nadzorczą. Reprezentanci Skarbu 
Państwa powinni również między innymi informować departament nadzoru w MSP o pojawiających 
się istotnych problemach w działalności spółki. Zobowiązani są oni do niezwłocznego informowania 
MSP o nieprawidłowościach dotyczących realizacji planu rzeczowo-finansowego lub strategicznych 
planów wieloletnich, zleconych zadań itp. 
Departament Spółek Kluczowych MSP, odpowiedzialny za nadzór nad PIR, otrzymywał informacje 
stanowiące realizację tego obowiązku. Ponadto do MSP wpływały kopie uchwał rady nadzorczej, 
protokołów posiedzeń, kwartalne informacje o spółce.

Od marca 2014 r. Zarząd PIR został zobowiązany do przekazywania do MSP comiesięcznych 
informacji zawierających dane ekonomiczno-finansowe Spółki oraz informacje o statusie 
analizowanych i realizowanych przez PIR projektów inwestycyjnych. Informacje uzyskiwane 
od Spółki podlegały analizie przez Departament Spółek Kluczowych i były akceptowane 
przez Podsekretarzy Stanu w MSP. Analizy te nie zawierały jednak ocen, wniosków MSP wobec PIR, 
w zakresie statusu projektowanych inwestycji lub kroków o przyspieszenie prac nad projektami. 
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Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 15 kwietnia 2014 r. Minister Skarbu Państwa został 
zobowiązany do przedstawiania cyklicznie (co 6 miesięcy) informacji na temat polityki inwestycyjnej 
oraz planowanych i realizowanych przez Spółkę projektach. Stosowne informacje zostały 
przekazane na posiedzenia Rady Ministrów w dniach 31 października 2014 r. i 20 maja 2015 r. 

Żadne z tych dokumentów nie zawierały informacji o stopniu rozwoju działalności w stosunku 
do skali środków, które miały być zapewnione do 2015 r., przyczyn ich niewykorzystania 
oraz nie wskazywały ryzyk dla pełnego wykorzystania środków i sposobu zarządzania nimi.

MSP oceniało pozytywnie PIR, pomimo że Spółka nie zrealizowała planów określonych w Planie 
finansowym. 
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 4.1  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

W dniach 26–29 października 2015 r. NIK przekazała wystąpienia pokontrolne Ministrowi Skarbu 
Państwa, Ministrowi Finansów oraz Prezesom Zarządów BGK i PIR. Do wystąpień pokontrolnych 
zastrzeżenia złożyli Minister Skarbu Państwa, Prezes Zarządu BGK i Prezes Zarządu PIR.

Kolegium NIK uwzględniło jedno z sześciu zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Skarbu 
Państwa. Do Ministra Skarbu Państwa skierowano wnioski pokontrolne o wzmocnienie nadzoru 
nad działalnością PIR w zakresie efektywności wykorzystania środków przewidzianych w Programie 
na działalność inwestycyjną oraz o zaniechanie zawierania odpłatnych umów na usługi wykonane 
wcześniej w formule pro bono. Minister Skarbu Państwa poinformował o sposobie realizacji 
wniosków pokontrolnych.

Wniosek pokontrolny wobec Ministra Finansów dotyczył zapewnienia usystematyzowanego 
nadzoru nad realizacją Programu przez BGK nakierowanego na egzekwowanie efektów Programu. 
Minister Finansów nie przyjął wniosku do realizacji. Uznał, że nadzór nad BGK sprawowany w okresie 
objętym kontrolą był wystarczający i przyjęty system nie wymaga zmian.

Prezes Zarządu BGK złożył siedem zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Zespół Orzekający 
Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli uwzględnił w części sześć zastrzeżeń. W całości 
zostało uwzględnione zastrzeżenie dotyczące usunięcia dwóch wniosków pokontrolnych 
skierowanych do BGK. Jednostka organizacyjna NIK przeprowadzająca kontrolę wnosiła pierwotnie 
o prowadzenie okresowych analiz wykorzystania kapitału Banku pod kątem możliwości zwiększenia 
dźwigni finansowej do realizacji Programu w sytuacji, gdy pozostała działalność Banku nie prowadzi 
do optymalnego wykorzystania kapitałów własnych, a także zalecono zintensyfikowanie działań 
zmierzających do pozyskania nowych kontrahentów uczestniczących w Programie i zwiększenia 
skali działalności Banku w ramach Programu. 

Prezes Zarządu PIR zgłosił dziesięć zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego. Zespół 
Orzekający Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli uwzględnił w całości pięć zastrzeżeń, 
w części uwzględnił cztery zastrzeżenia i jedno zastrzeżenie odrzucił. Zmiany w treści wystąpienia 
pokontrolnego nie dotyczyły zasadniczych kwestii opisanych w wystąpieniu i nie powodowały 
konieczności zmian wniosków pokontrolnych. Prezes Zarządu PIR powinien zintensyfikować 
działania prowadzące do pozyskania nowych projektów do sfinansowania oraz zapewnić 
wsparcie potencjalnym kontrahentom w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
finansowania. Ponadto w PIR należy dokonać przeglądu procedury rozpatrywania wniosków 
o finansowanie w celu zidentyfikowania możliwości skrócenia tego procesu oraz przeanalizować 
możliwości obniżenia kosztów finansowania ponoszonych przez inwestorów na rzecz PIR, 
przy zachowaniu zasady ekonomicznej zasadności i zyskowności działania Spółki. Prezes Zarządu 
PIR poinformował o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

NIK nie skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienia o ujawnionych 
okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez pracowników 
MSP w związku ze stwierdzeniem udzielenia zamówienia publicznego (de facto odpłatnej umowy) 
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie przewidzianym w przepisach ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W tym przypadku doszło do ustania karalności – przedawnienia naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. Z ustaleń kontroli wynikało, że prace wykonane w listopadzie 
2012 r. zostały rozliczone w ramach umowy z marca 2013 r. Oznacza to, że w listopadzie 2012 r. 
doszło do udzielenia zamówienia bez sporządzenia pisemnej umowy wymaganej przepisami 
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art. 139 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego okresu minęło 3 lata i karalność 
za ten czyn ustała zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych25.

 4.2  Finansowe rezultaty kontroli

Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się finansowe skutki nieprawidłowości w kwocie ogółem 
147,6 mln zł, w tym:

 − kwota wydatkowana przez MF z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami 
– 147 mln zł; kwota ta wynika z różnicy między wartością emisji obligacji skarbowych 
przeznaczonych na zwiększenie kapitałów własnych BGK (3 mld zł) i wartością, o jaką wzrosły 
kapitały własne BGK (2.823 mln zł) pomniejszonej o szacowany przez NIK koszt podniesienia 
kapitałów własnych BGK z wykorzystaniem akcji, tj. 30 mln zł;

 − kwota wydatkowana przez MSP z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami 
– 126,2 tys. zł; wydatki uznane jako niecelowe i niegospodarne;

 − kwoty wydatkowane przez MSP z naruszeniem prawa – 428,7 tys. zł; udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

25 Dz. U. z 2013 r. poz. 168.
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Wykaz osób zajmujących stanowiska kierownicze w badanych jednostkach

L.p. Osoby kierujące kontrolowaną działalnością Okres sprawowania funkcji

1. Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski 18.11.2011 – 24.04.2013

Włodzimierz Karpiński 24.04.2013 – 15.06.2015

Andrzej Czerwiński 16.06.2015 – 12.11.2015

2. Minister Finansów

Jan Vincent-Rostowski 16.11.2007 – 27.11.2013 

Mateusz Szczurek 27.11.2013 – 12.11.2015

3. Prezes Zarządu BGK

Dariusz Daniluk 14.10.2011 – 14.06.2013 

Dariusz Kacprzyk  
(pełniący obowiązki) 14.06.2013 – 4.10.2013 

Dariusz Kacprzyk 4.10.2013 – 8.03.2016

4. Prezes Zarządu PIR

Mariusz Grendowicz 07.03.2013 – 16.09.2014

Wakat – zarząd w dwuosobowym 
składzie: Michał Lubieniecki, 

Przemysław Sztandera 
16.09.2014 – 31.12.2014

Jerzy Góra 01.01.2015 – obecnie
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Wykaz aktów prawnych

 1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096).

 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510, ze zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010  r. w sprawie nadania statutu 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, ze zm.).

 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1262).

 5. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, ze zm.).

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

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

 8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747).

10. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, ze zm.). 
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Analiza stanu prawnego

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność BGK jest ustawa z dnia 14 marca 2003 r. 
o Banku Gospodarstwa Krajowego26 oraz statut BGK27. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o BGK statut 
BGK nadawany jest w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii 
Komisji Nadzoru Finansowego. W rozporządzeniu tym minister określa w szczególności organizację 
wewnętrzną i szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez BGK oraz szczegółowy zakres 
działania Rady Nadzorczej i Zarządu, które zgodnie z art. 7 ustawy o BGK są organami BGK.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazać skarbowe papiery wartościowe 
na zwiększenie funduszu statutowego BGK (art. 5a ust. 1 ustawy o BGK). Rada Nadzorcza BGK może, 
na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, obniżyć fundusz statutowy 
(art. 5c ust. 1 ustawy o BGK). Obniżenie funduszu statutowego odbywa się m.in. poprzez wpłatę 
do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości kwoty, o którą obniżono fundusz statutowy 
(art. 5c ust. 2 pkt 1 ustawy o BGK).
Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej BGK powołuje minister właściwy do spraw instytucji 
finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (art. 8 ust. 3 
ustawy o BGK).
Prezesa Zarządu BGK powołuje Rada Nadzorcza na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji 
finansowych, a odwołuje – minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek Rady 
Nadzorczej (art. 10 ust. 5 ustawy o BGK).
Zgodnie z treścią art. 12 ustawy o BGK w uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw 
instytucji finansowych może udzielać Radzie Nadzorczej BGK wiążących zaleceń w zakresie realizacji 
rządowych programów oraz zadań z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa 
w art. 4–6 ustawy o BGK (tj. także w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych), zgodnie 
z aktualną polityką społeczno-gospodarczą państwa.

W myśl § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa28 działem administracji rządowej – Skarb 
Państwa kieruje Minister Skarbu Państwa29. Zgodnie zaś z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej30 dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące 
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 
przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw 
państwowych, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy 
odrębnych przepisów przypisane są innym działom.

26 Dz. U. z 2014 r. poz. 510, ze zm., zwana dalej ustawą o BGK.

27 Statut stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, ze zm.)

28 Dz. U. z 2014 r. poz. 1262.

29 Także § 1 ust. 2 poprzednio obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488) stanowił, iż działem administracji 
rządowej – Skarb Państwa kieruje Minister Skarbu Państwa.

30 Dz. U. z 2015 r. poz. 812, ze zm.
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Art. 2 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa31 stanowią, iż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

 − wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności 
w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich 
prawami osobistymi;

 − składa w  imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki handlowej 
lub przystąpieniu do takiej spółki oraz o utworzeniu innej osoby prawnej, przewidzianej 
przepisami prawa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Statut PIR stanowi, iż prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Skarbu Państwa  
(§ 7 statutu PIR).

Spółki kapitałowe w organizacji z chwilą wpisu do rejestru uzyskują osobowość prawną (art. 12 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych32). Osoby prawne działają przez swoje 
organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie33. Zgodnie z Kodeksem spółek 
handlowych organami spółki akcyjnej są zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie.

W myśl art. 5 pkt 2 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów określających 
tworzenie, ustrój i ustanie państwowych osób prawnych oraz z zastrzeżeniem postanowień 
statutów wydanych na podstawie tych przepisów, powołuje i odwołuje członków organów 
państwowych osób prawnych.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych członków zarządu spółki akcyjnej powołuje i odwołuje 
rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany 
lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie (art. 368 § 4 KSH). Rada nadzorcza 
spółki akcyjnej składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu 
członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Statut może przewidywać 
inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej spółki akcyjnej (art. 385 § 1 
i 2 KSH).

Zarząd spółki akcyjnej prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę (art. 368 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 21 ust. 1 statutu PIR).
Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek zarządu, członek rady nadzorczej powinien dołożyć 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności (art. 483 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych).
Zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza spółki akcyjnej sprawuje stały nadzór 
nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności34. Do szczególnych obowiązków 
rady nadzorczej należy ocena sprawozdań35, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, 
jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia 
straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników  
 

31 Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, ze zm.

32 Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm., zwana dalej Kodeksem Spółek handlowych lub KSH

33 Art. 38 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.)

34 Także statut PIR stanowi, iż do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności (§ 18 ust. 1).

35 Sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.
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tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty 
spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu 
majątku spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej PIR są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie  
(§ 13 ust. 2 pkt 14 statutu PIR). Zgodnie z treścią statutu PIR36 w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

 � dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra 
Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 � jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra 
Finansów,

 � jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego,

 � oraz od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Członkowie zarządu PIR są powoływani przez Radę Nadzorczą (§ 18 ust. 3 pkt 7 statutu PIR).

Uchwały Walnego Zgromadzenia PIR wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu 
spółek handlowych lub postanowieniami statutu PIR, w tym m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 
oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i nie odpowiadają 
za zobowiązania spółki (art. 301 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych).

36 § 14 ust. 2 statutu PIR w brzmieniu obowiązującym do 8 maja 2015 r.
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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. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

 8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

 9. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju

10. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

11. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

12. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju

13. Minister Skarbu Państwa

14. Minister Finansów




