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1. WPROWADZENIE 

Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy przeprowadziła kontrolę 

sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa. Została ona ujęta w planie pracy NIK pod nr P/08/051.  

Celem kontroli było dokonanie oceny sposobu wykonywania nadzoru 

właścicielskiego sprawowanego przez Ministra Skarbu Państwa i Ministra 

Gospodarki w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa (w tym 

w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa) oraz oddziaływanie tego nadzoru 

na funkcjonowanie spółek.  

Głównymi zagadnieniami objętymi tematyką kontroli były: organizacja 

i funkcjonowanie struktur odpowiedzialnych za nadzór, zgodność nadzoru 

z obowiązującymi procedurami i polityką właścicielską, zmiany w organach 

spółek oraz procesy naboru, a także sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek wraz 

z jej monitorowaniem. 

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2004–2008. 

Skontrolowano Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Gospodarki oraz 

30 spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. 

Kontrolę przeprowadzono od 8 września 2008 r. do 29 czerwca 2009 r. Wykaz 

skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrole, zawiera załącznik nr 5.1.  

W niniejszej Informacji wykorzystano również wyniki innych kontroli NIK, 

które częściowo objęły swoim zakresem sprawowanie nadzoru właścicielskiego, 

m.in. kontrolę działań podejmowanych przez Ministra Skarbu Państwa wobec 

Zakładów Mięsnych Płock SA1 oraz kontrole wykonania budżetu państwa 

w latach 2004–2008 w części 36 – Skarb Państwa. 

 

                                                 
1 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i przyczyn upadłości Zakładów Mięsnych Płock SA – 
nr ewid. 4/2009/D08502/KGP.  
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób wykonywania przez 

Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki nadzoru właścicielskiego 

nad spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Działania 

nadzorcze koncentrowały się przede wszystkim na formalnym aspekcie 

nadzoru, tj. powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek 

oraz zatwierdzaniu rocznych sprawozdań spółek. 

W latach 2004–2008 nierzetelnie nadzorowano spółki Skarbu Państwa – 

nie posiadając polityki właścicielskiej w stosunku do tych spółek, utrzymując 

rozbudowane, lecz mało skuteczne struktury uczestniczące w nadzorze 

właścicielskim oraz nieefektywnie wykorzystując posiadany majątek. 

W okresie tym dywidendę wypłacało wyłącznie ok. 15% spółek z udziałem 

Skarbu Państwa.  

Wymiar finansowy stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości wyniósł 

ok. 0,5 mld zł i dotyczył 1/3 skontrolowanych spółek. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. Zarówno Minister Skarbu Państwa, jak i Minister Gospodarki – w latach 

2004–2008 nie mieli całościowej polityki właścicielskiej w stosunku do 

nadzorowanych przez siebie spółek, w tym spółek z większościowym udziałem 

Skarbu Państwa2. Ograniczano się do elementów polityki właścicielskiej 

zapisanych w programach rządowych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji 

sektorów gospodarki krajowej. Takie podejście skutkowało tym, że faktyczna 

polityka właścicielska tworzona była bezpośrednio w spółkach, przy biernej 

postawie właściciela, to jest Skarbu Państwa [str. 19 Informacji].  

2. W 2004 r. wprawdzie opracowano w Ministerstwie Skarbu Państwa 

dokument pod nazwą Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 

                                                 
2 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji i udziałów 1 214 
spółek, w tym 536 spółek z większościowym udziałem SP (jednoosobowych i spółek, w których SP posiadał 
więcej niż 50% akcji/udziałów) – ustalenia kontroli P/08/051. 

Brak polityki 
właścicielskiej 

Wadliwy nadzór 
nad mieniem SP 
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Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi3, mający na celu 

uporządkowanie organizacji nadzoru Skarbu Państwa nad spółkami prawa 

handlowego, lecz jego postanowienia nie były przestrzegane: nie ustalano 

pożądanych parametrów ekonomicznych (np. dotyczących płynności, aktywności4 

oraz rentowności), nie organizowano cyklicznych spotkań z organami spółek i nie 

prowadzono bieżącej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek. 

W konsekwencji system nadzoru nie stanowił skutecznego mechanizmu 

ostrzegawczego przed niekorzystnym rozwojem sytuacji w spółkach Skarbu 

Państwa. Nieefektywne wykorzystywanie majątku Skarbu Państwa doprowadziło 

do sytuacji, w której tylko 15% spółek z udziałem Skarbu Państwa wypłacało 

dywidendę z zysku. Podstawową przyczyną niewypłacania dywidendy była 

utrzymująca się słaba sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek. [str. 22 i 36 

Informacji]. 

3. Liczne zmiany w organizacji Ministerstwa Skarbu Państwa, doprowadziły 

nieomal do utracenia ciągłości nadzoru właścicielskiego. W związku z tymi 

zmianami fluktuacja pracowników w komórkach nadzoru właścicielskiego 

zwiększyła się prawie trzykrotnie z poziomu 10% w 2004 r. do poziomu 27,4% 

w 2007 r. Wskaźnik rotacji spraw dotyczących poszczególnych spółek w grupie 

pracowników prowadzących nadzór właścicielski przedstawiał się następująco: 

22% w 2004 r., 60% w 2005 r., 96% w 2006 r., 50% w 2007 r. i 60% w 2008 r. 

W przypadku Ministra Gospodarki zadania dotyczące nadzoru właścicielskiego 

były rozproszone pomiędzy różne komórki organizacyjne realizujące poza tymi 

również inne traktowane priorytetowo zadania [str. 32 i 36 Informacji]. 

4. W Ministerstwach Skarbu Państwa i Gospodarki przykładano niewielkie 

znaczenie do działań kontrolujących jakość sprawowanego nadzoru. 

W Ministerstwie Skarbu Państwa problematyki nadzoru dotyczyło zaledwie 6% 

wszystkich kontroli (zrealizowano 7 takich kontroli), przy czym nie 

przeprowadzono w tym zakresie żadnego zadania audytowego. W przypadku 

Ministerstwa Gospodarki w latach 2004–2008 w ogóle nie kontrolowano nadzoru 

właścicielskiego, zrealizowano natomiast jedno zadanie audytowe [str. 38 

Informacji]. 

                                                 
3 Zmodyfikowane w 2005 r. 
4 Dotyczy to takich wskaźników jak m.in. rotacja należności, rotacja zapasów, poziom kosztów. 

Utrata ciągłości 
nadzoru SP 

Ograniczony audyt 
i kontrola 



Podsumowanie wyników kontroli 

 5

5. W latach 2004–2008 zmian osobowych w organach spółek Skarbu Państwa 

– w większości przypadków – dokonywano bez wskazania jakiegokolwiek 

uzasadnienia, a istniejące procedury naboru kandydatów były nieprzejrzyste. 

Ponad połowę postępowań kwalifikacyjnych (65%) na członków rad nadzorczych 

spółek z udziałem Skarbu Państwa przeprowadzono na podstawie decyzji 

członków kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, bez związku z upływem 

kadencji. W prawie połowie spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa 

w 2008 r. dokonano zmian w zarządzie, przy czym 46% (tj. 114) wszczętych 

postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządu zainicjowano w wyniku 

pozakadencyjnych odwołań członków zarządu lub doraźnego rozszerzenia składu 

zarządu (analogicznych danych za lata poprzednie Ministerstwo Skarbu Państwa 

nie było w stanie przedstawić) [str. 40 Informacji]. 

6. Stwierdzono przypadki wypłacania członkom zarządów dodatkowych 

świadczeń pieniężnych oraz ponoszenia kosztów składek kapitałowych, 

lokowanych na ich indywidualnych rachunkach inwestycyjnych, co w ocenie NIK 

stanowiło działania mające na celu ominięcie przepisów wprowadzających limity 

wynagrodzeń dla członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa, 

zawartych w ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi5. Łączna wartość poniesionych przez spółki 

z tego tytułu kosztów wyniosła 1 350,8 tys. zł [str. 52 Informacji]. 

7. W Ministerstwie Skarbu Państwa akceptowano stan, w którym walne 

zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników udzielały 

absolutorium członkom zarządu i członkom rad nadzorczych spółek, 

nieprawidłowo wywiązującym się ze swoich obowiązków. W spółkach 

podlegających Ministrowi Skarbu Państwa i Ministrowi Gospodarki dochodziło 

do bezczynności rad nadzorczych przy pogarszającej się sytuacji w spółce, 

niewłaściwej współpracy pomiędzy organami spółek oraz opóźnionego 

podejmowania wymaganych działań przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. 

Niemniej jednak rady nadzorcze większości spółek wypełniały formalne 

wymagania w zakresie nadzoru (np. opiniowano sprawozdania, a sprawozdania 

finansowe poddawane były badaniu biegłego rewidenta), zgodnie z wymogami 

                                                 
5 Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm. 

„Karuzela 
kadrowa” 

w organach spółek 

Dodatkowe 
wynagrodzenia 

Wadliwe działania 
organów spółek 
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określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6 oraz 

w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych7 [str. 53 

Informacji]. 

8. Minister Skarbu Państwa nie zrealizował wniosku pokontrolnego NIK 

sformułowanego w wyniku kontroli Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa 

i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania kapitałowego 

w spółki prawa handlowego, przeprowadzonej w Ministerstwie Skarbu Państwa 

w pierwszej połowie 2004 r. Wniosek dotyczył określenia zakresu, trybu 

i terminów składania sprawozdań z wykonania zadań w zakresie wynikającym ze 

spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa na podstawie art. 19 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa8 [str. 39 Informacji]. 

9. Łączne finansowe rezultaty kontroli wynoszą 499 088,82 tys. zł, w tym: 

finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 491 022,91 tys. zł oraz 

korzyści finansowe – 8 065,91 tys. zł. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły 

m.in.: naruszenia zasad należytego zarządzania finansami – 272 133,55 tys. zł 

(55,4% łącznej kwoty nieprawidłowości), sprawozdawczych skutków 

nieprawidłowości – 70 786,16 tys. zł (14,4%), naruszenia prawa – 62 730,62 tys. 

zł (12,8%), uszczuplenia środków lub aktywów – 61 577,64 tys. zł (12,5%), kwot 

wydatkowanych w następstwie naruszeń prawa – 13 230, 04 tys. zł (2,7%). 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Skarbu Państwa i Minister 

Gospodarki nie dysponowali całościową polityką właścicielską w stosunku do 

spółek, w których Skarb Państwa posiada udziały lub akcje. Brak takiej polityki 

osłabia sprawowany nadzór, m.in. poprzez pozostawienie kształtowania 

oczekiwań ekonomicznych państwa spółkom.  

Ponadto administracja rządowa nie określając skali zaangażowania Skarbu 

Państwa – uzasadnionego potrzebami sprawnego funkcjonowania państwa – 

w kapitałowych spółkach prawa handlowego, zajmuje się zbyt wieloma 

                                                 
6 Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
7 Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm. 

Brak realizacji 
zaleceń 

pokontrolnych NIK 

Finansowe 
rezultaty kontroli 
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podmiotami. Utrzymywanie znaczącej liczby spółek generuje znaczne koszty, 

związane choćby ze sprawowaniem nadzoru, w tym z koniecznością delegowania 

przedstawicieli na Walne Zgromadzenia. Taka sytuacja prowadzi do zbędnego 

rozproszenia czynności nadzorczych i „zamrażania” środków publicznych. 

Następstwem takiego rozproszenia działań jest faktyczne utrudnienie 

sprawowania nadzoru właścicielskiego w sposób rzetelny.  

Stan ten wpływa również na poziom dywidendy od zysku wypłacanej przez 

spółki z udziałem Skarbu Państwa. Prawie cała kwota otrzymywanej dywidendy 

pochodziła od kilkunastu spółek, stanowiących niewielki procent wszystkich 

spółek nadzorowanych przez państwo. Wyniki ekonomiczno-finansowe 

pozostałych spółek nie pozwalały na wypłacanie dywidendy z zysku. Sytuacja 

taka występowała mimo kierowania do pełnienia funkcji w radach nadzorczych 

pracowników administracji rządowej.  

Należy zauważyć, że uczestnictwo w radach nadzorczych pracowników 

administracji rządowej może skutkować konfliktami interesów. Ich przejawem 

jest łączenie przez te same osoby pracy w radach nadzorczych spółek z funkcjami 

związanymi z nadzorem nad tymi podmiotami w ramach ministerstw. 

Wyniki kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa wskazują na konieczność podjęcia 

przez Radę Ministrów działań zmierzających do: 

1. Określenia polityki właścicielskiej rządu oraz wprowadzenia 
skuteczniejszych zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego 
w administracji rządowej. 

2. Poprawy efektywności sprawowanego nadzoru właścicielskiego 
prowadzącej m.in. do zwiększenia liczby spółek mogących wypłacać 
dywidendę. 

3. Ograniczenia udziału pracowników administracji rządowej w radach 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

4. Uwzględnienia w art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 
2000 r. o Polskim Rejestrze Statków9 zasad przyjętych w art. 19a ust. 1 
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji10 
w zakresie powoływania i odwoływania członków zarządu w spółce, 
w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa. 

                                                 
9 Dz. U. Nr 103, poz.1098 ze zm. 
10 Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
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Wnioski o podjęcie działań przez kierowników kontrolowanych jednostek, 

zawarte w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do tych jednostek 

omówione zostały w punkcie 4.2. Informacji (str. 62). 
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3. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

Państwo posiadało udziały i akcje w 1 343 spółkach11. Spółki te dominują 

w sektorach usług użyteczności publicznej oraz infrastrukturalnych, takich jak 

energia, transport, a także strategicznych, których sytuacja ekonomiczna ma 

istotne znaczenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. W związku 

z faktem, że spółki te w praktyce podlegają ochronie przed przejęciem oraz 

bankructwem, co zmniejsza potrzebę efektywnego działania, nadzór właścicielski 

państwa powinien charakteryzować się aktywnością.  

Minister Skarbu Państwa dysponował akcjami i udziałami 1 214 spółek, 

w tym 536 spółek z większościowym udziałem SP (jednoosobowych i spółek, 

w których SP posiadał więcej niż 50% akcji/udziałów)12. Poza Ministrem Skarbu 

Państwa prawa z udziałów i akcji wykonywały następujące organy: Minister 

Gospodarki, Minister Infrastruktury, Minister Finansów, Minister Sportu 

i Turystyki, Minister Obrony Narodowej, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych 

Skarbu Państwa, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz wojewodowie – 

dotyczyło to 101 spółek13. Minister Gospodarki nadzorował spółki węglowe oraz 

spółki zarządzające poszczególnymi specjalnymi strefami ekonomicznymi, 

łącznie 19 spółek. 

Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach publicznych stanowi poważne 

wyzwanie dla systemów gospodarczych w wielu krajach. Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD)14 podjęła działanie w celu stworzenia dobrych 

praktyk, które wspomogłyby rządy poszczególnych krajów w ocenie oraz 

usprawnieniu sposobu w jaki sprawują one nadzór nad przedsiębiorstwami. 

                                                 
11 Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2007 r. 
12 Dane uzyskane w trakcie kontroli P/08/051. 
13 Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2007 r.  
14 Krajami członkowskim OECD są: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, 
Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, 
Wielka Brytania oraz Włochy. Komisja Unii Europejskiej uczestniczy w pracach OECD. Pod auspicjami 
OECD rządy poszczególnych krajów mogą m.in. porównywać doświadczenia wyniesione z realizacji swojej 
polityki, szukać rozwiązań dla wspólnych problemów i określać dobre praktyki,. 

Liczba spółek 
Skarbu Państwa 

Nadzór 
właścicielski 
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Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach 

publicznych15 zostały opublikowane w 2005 r. Minister Skarbu Państwa na ich 

podstawie zmodyfikował Zasady nadzoru właścicielskiego przygotowane 

w 2004 r., i w 2005 r. przyjął nowe Zasady nadzoru właścicielskiego nad 

spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami 

prawnymi. Wg nich nadzór właścicielski jest to wykonywanie uprawnień 

wynikających z tytułu uczestnictwa Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej 

państwowych osób prawnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa – w sposób 

zorganizowany w strukturze urzędu organu administracji rządowej lub 

w strukturze podmiotu publicznego (np. agencji państwowej) właściwego 

w sprawach gospodarowania mieniem, reprezentacji lub ochrony interesów 

Skarbu Państwa16. 

Nadzór właścicielski to sposób sprawowania kontroli przez właścicieli – 

przede wszystkim akcjonariuszy w spółkach o statusie publicznym – nad 

stopniem oraz sposobem realizacji ich zasadniczego celu, jakim jest wzrost 

wartości spółek. W sprawowaniu nadzoru właścicielskiego kluczowa rola 

przypada przedstawicielom właścicieli, przede wszystkim zasiadającym w radzie 

nadzorczej. W ministerstwach departamenty realizują zadania Ministra w zakresie 

realizacji nadzoru właścicielskiego. Do głównych celów nadzoru właścicielskiego 

należy zaliczyć: 

 skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Ministra Skarbu Państwa (lub 

innego ministra wykonującego uprawnienia Skarbu Państwa) dla realizacji 

celów polityki gospodarczej państwa, 

 racjonalne wykorzystanie zasobów majątku państwowego dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania gospodarki narodowej, 

 wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek 

z udziałem Skarbu Państwa, 

 przygotowanie podmiotów do procesu przekształceń i prywatyzacji w dążeniu 

do osiągnięcia docelowego modelu sektora państwowego w gospodarce, 

                                                 
15 OECD Guidelines on corporate governance of state-owned enterprises (ISBN 92-64-00942-6 – © OECD 
2005 http://www.oecd.org/dataoecd/46/51/34803211.pdf  
16 Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi 
osobami prawnymi, Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 19 października 
2005 r., str. 3. Ich częścią składową są Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego 
w przedsiębiorstwach publicznych. 
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 zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem Skarbu 

Państwa17. 

Podmiot właścicielski potrzebuje jedynych w swoim rodzaju kwalifikacji 

i powinien mieć do dyspozycji fachowców dysponujących wysokimi 

umiejętnościami w dziedzinach takich jaki prawo, finanse, ekonomia, 

zarządzanie, którzy posiadają doświadczenie w wykonywaniu obowiązków 

powierniczych. Podmiot koordynujący lub właścicielski powinien mieć również 

możliwość skorzystania z doradztwa zewnętrznego, a także zlecania na zewnątrz 

niektórych aspektów funkcji właścicielskich, aby wykonywać prawa 

właścicielskie państwa w lepszy sposób. Może on na przykład wykorzystać 

specjalistów dla potrzeb wykonania oceny, aktywnego monitoringu lub też 

głosowania przez pełnomocników w swoim imieniu, kiedy jest to uważane za 

konieczne i właściwe18. 

Ponadto, aby podmiot koordynujący lub właścicielski mógł podejmować 

świadome decyzje w sprawach kluczowych dla przedsiębiorstwa, powinien mieć 

zagwarantowane, że otrzyma wszystkie konieczne oraz istotne informacje, oraz że 

dostanie je we właściwym czasie. Powinno się również ustanowić środki, które 

umożliwiają stałe monitorowanie działalności oraz wyników przedsiębiorstwa. 

Podmiot koordynujący lub właścicielski powinien opracować właściwe 

instrumenty oraz wybrać odpowiednie metody oceny umożliwiające 

monitorowanie wyników przedsiębiorstw publicznych względem obranych celów. 

Pomóc by mu w tym mogło opracowanie systematycznego procesu 

porównywania wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo publiczne z pewnymi 

punktami odniesienia, z podmiotami sektora prywatnego bądź też publicznego, 

zarówno w kraju jak i za granicą. Proces ten objąć powinien wydajność oraz 

efektywne wykorzystywanie siły roboczej, aktywów oraz kapitału. Proces ten jest 

szczególnie ważny w przypadku przedsiębiorstw publicznych w sektorach, 

w których nie występuje zjawisko konkurencji. Pozwoliłby on przedsiębiorstwom 

publicznym, podmiotowi koordynującemu lub właścicielskiemu oraz opinii 

publicznej lepiej oceniać wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa publiczne 

i przeanalizować ich rozwój19. 

                                                 
17 Zasady nadzoru …, str. 4. 
18 Zasady nadzoru …, str. 33.  
19 Zasady nadzoru …, str. 34-35. 

Profesjonalne 
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Zgodnie z Zasadami nadzoru – rozdział Monitorowanie podmiotów 

z udziałem Skarbu Państwa – system monitorowania podmiotów z udziałem 

Skarbu Państwa stanowi podstawę oceny działalności oraz prawidłowości 

funkcjonowania tych podmiotów. Równocześnie system ten służy przygotowaniu 

opracowań o charakterze syntetycznym, obejmujących ocenę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej branż, sektorów oraz segmentu państwowego 

gospodarki narodowej. Umożliwia on także szybkie reagowanie na 

nieprawidłowości wynikające z zaniedbań, jak i braku kompetencji członków 

kierownictwa w nadzorowanych podmiotach20. 

Powinno istnieć wyraźne rozgraniczenie między funkcją właścicielską 

państwa a innymi jego funkcjami, które mogą wpływać na warunki działania 

przedsiębiorstw publicznych, zwłaszcza w obszarze regulacji rynku. Dotyczy to 

m.in. wykorzystywania przedsiębiorstwa publicznego jako instrumentu polityki 

przemysłowej. Taka sytuacja może wywołać zamieszanie oraz konflikt interesów 

pomiędzy polityką przemysłową a właścicielskimi funkcjami państwa, zwłaszcza 

jeśli odpowiedzialność za politykę przemysłową oraz funkcje właścicielskie 

powierzone zostały tym samym ministerstwom sektorowym lub branżowym. 

Odseparowanie polityki przemysłowej od właścicielskiej wzmocni identyfikację 

państwa jako właściciela i sprzyjać będzie przejrzystości w określaniu celów oraz 

monitorowania wyników, jednakże separacja taka nie utrudnia niezbędnej 

koordynacji pomiędzy tymi dwiema funkcjami21. 

Właściwe sprawowanie nadzoru właścicielskiego powinno wiązać się 

z określeniem polityki właścicielskiej. Wg Wytycznych OECD dotyczących 

nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych państwo jako 

właściciel, powinno jasno sprecyzować cele jakie mają zostać osiągnięte i nadać 

ich realizacji odpowiednie priorytety. Celami takimi może być unikanie 

zniekształcenia rynku oraz dążenie do rentowności, wyrażone w formie 

konkretnych zadań, takich jak określona stopa zwrotu oraz polityka 

dywidendowa22. Ponadto w ocenie NIK perspektywa prywatyzacji i – co za tym 

idzie – uzyskanie możliwie dobrej ceny w przypadku sprzedaży pakietu 

akcji/udziałów przez państwo nakłada na właściwe organy państwowe oraz 

                                                 
20 Zasady nadzoru …, str. 10. 
21 Zasady nadzoru …, str. 27. 
22 Zasady nadzoru …, str. 30. 
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organy spółek i przedsiębiorstw obowiązek szczególnej dbałości o dobrą kondycję 

finansową tych podmiotów oraz zapewnienie im przed prywatyzacją dobrej 

pozycji na rynku. 

W maju 2006 r. Ministerstwo Skarbu Państwa opracowało dokument 

W kierunku nowej polityki właścicielskiej państwa stanowiący informację rządu 

na temat kierunków prywatyzacji w roku 2006, sprawowania nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jak i innymi 

państwowymi osobami prawnymi. W dokumencie tym zawarto plany MSP we 

wdrażaniu strategii nadzoru właścicielskiego poprzez dążenie do osiągnięcia 

trzech ogólnych celów: 

 wzrostu efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek 

z udziałem SP, 

 zapewnienia transparentności działalności spółek z udziałem SP, 

 skutecznego wykorzystania praw właścicielskich dla realizacji celów polityki 

gospodarczej państwa. 

Przedstawione powyżej regulacje określają organizację nadzoru właścicielskiego 

w strukturach właściciela jakim jest Skarb Państwa. Poza tymi wewnętrznymi 

regulacjami w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa, bezwzględne 

zastosowanie mają wymogi dotyczące funkcjonowania spółek zawarte 

w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych23 (ksh). Wymogi 

te określają stosunki panujące w spółce pomiędzy organami spółki, jak również 

odnoszą się do relacji z podmiotami zewnętrznymi. 

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał 

zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł są: zarząd, zgromadzenie wspólników, 

rada nadzorcza oraz (lub) komisja rewizyjna (art. 213).  

Uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga 

m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium 

członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków (art. 228). 

Zwyczajne zgromadzenie wspólników (ZZW) powinno odbyć się w terminie 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 231). Dla większości 

podmiotów oznacza to konieczność zwołania ZZW do końca czerwca roku 

                                                 
23 Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
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następującego po roku obrotowym. Przedmiotem uchwały ZZW powinien być 

podział zysku, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 231 w zw. z art. 191 

§ 2). Uchwały wspólników wymaga także powołanie i odwołanie członków rady 

nadzorczej spółki, chyba że jej umowa przewiduje inny sposób przeprowadzenia 

tej czynności (art. 215). Inne sprawy nie uregulowane w kodeksie spółek 

handlowych wymagające uchwały wspólników mogą być określone w statucie 

(art. 228). 

Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (art. 212), przy czym w przypadku ustanowienia rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć 

indywidualną kontrolę wspólników (art. 213). W celu realizacji prawa kontroli 

wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, 

sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Zarząd może 

odmówić wspólnikowi wyjaśnień oraz udostępnienia do wglądu ksiąg 

i dokumentów spółki – jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wspólnik wykorzysta 

je w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną 

szkodę. 

Rada nadzorcza, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki we 

wszystkich dziedzinach jej aktywności nie ma prawa wydawania zarządowi 

wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Do szczególnych 

obowiązków rady nadzorczej należy m.in. ocena sprawozdania zarządu 

z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

Rada nadzorcza ma obowiązek składania zgromadzeniu wspólników corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Do uprawnień rady należy 

możliwość badania wszystkich dokumentów spółki, żądania od pracowników 

sprawozdań i wyjaśnień oraz przeprowadzania rewizji stanu majątku spółki (art. 

219).  

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd składa się 

z jednego lub z większej liczby członków powoływanych i odwoływanych 

uchwałą wspólników – chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 201).  

W przypadku spółki akcyjnej zostały zastosowane rozwiązania analogiczne. 

Według tych rozwiązań, organami spółki akcyjnej są: zarząd spółki, rada 

nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy.  

Spółka akcyjna 
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Czynności zasadnicze dla funkcjonowania spółki wymagają uchwały 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) – m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, podział zysku, udzielenie absolutorium członkom organów 

spółki z wykonania przez nich obowiązków; zbycie i wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału 

w nieruchomości (chyba że statut stanowi inaczej), emisja obligacji, nabycie 

własnych akcji24 (art. 393 i 395 § 2 ksh). Do kompetencji walnego zgromadzenia 

należy także powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej spółki – 

chyba że jej statut zawiera inne regulacje w tym zakresie (art. 385). Inne sprawy 

wymagające uchwały WZA mogą być określone w statucie (art. 393). 

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy (ZWZA) powinno odbyć się 

w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 

ksh). W art. 395 § 2 ksh został określony przedmiotowy zakres obrad 

zwyczajnego walnego zgromadzenia, tj. rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu 

straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków.  

Zgodnie z art. 368 ksh zarząd spółki prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją. 

Członkowie zarządu spółki akcyjnej są powoływani i odwoływani przez radę 

nadzorczą, chyba że statut spółki przewiduje inaczej. Walne zgromadzenie 

akcjonariuszy ma prawo odwoływania lub zawieszania w czynnościach członków 

zarządu. Według art. 354 ksh prawo powoływania lub odwoływania członków 

zarządu oraz rady nadzorczej spółki może być przyznane indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi. 

Stały nadzór nad działalnością spółki akcyjnej sprawuje rada nadzorcza (art. 

382). Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań 

zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy. Rada nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny ww. sprawozdań 

                                                 
24 Spółka akcyjna nie może nabywać akcji własnych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 362 ksh. 
Uchwały WZA wymaga nabycie własnych akcji w przypadku, gdy akcje te mają być zaoferowane 
pracownikom, lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej. 
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w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 

Wyniki tej oceny powinny być przedstawione walnemu zgromadzeniu 

w corocznym sprawozdaniu rady nadzorczej. W celu wykonania swoich 

obowiązków, podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, 

żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji 

stanu majątku spółki. 

Rada nadzorcza spółki akcyjnej wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, 

może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia 

określonych czynności kontrolnych (art. 390).  

Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza 

walnym zgromadzeniem przy uwzględnieniu ww. ograniczeń.  

Dywidenda25 jest to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona do podziału pomiędzy 

udziałowców lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyliczana jest na 

podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy 

i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej 

lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Udział właściciela w zysku spółki oraz zasady wypłaty dywidendy określają 

przepisy ksh. Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością określają art. 191–197 ksh, a w przypadku spółki akcyjnej art. 

347–349 ksh.  

Wspólnik/akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym 

z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą 

zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.  

Istnieje również możliwość, że spółka wypłaci zaliczkę na poczet 

przewidywanej dywidendy. W tym przypadku warunkiem jest wykazanie zysku 

w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. 

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 

poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone 

                                                 
25 Dividendum (łac.) – rzecz do podziału. 

Udział w zyskach – 
dywidenda 
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z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz 

pomniejszonego o niepokryte straty i udziały/akcje własne. 

Należy wskazać, że w spółce akcyjnej występuje dodatkowe ograniczenie 

w swobodnym dysponowaniu wypracowanym zyskiem. Zgodnie z art.396 ksh na 

pokrycie strat należy tworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co 

najmniej 1/3 kapitału zakładowego.  

Poza przepisami kodeksu spółek handlowych w stosunku do spółek 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa zastosowanie mają przepisy 

szczególne. Według art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa26, Minister Skarbu 

Państwa, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów oraz statutów wydanych na 

podstawie tych przepisów, odwołuje i powołuje członków organów państwowych 

osób prawnych. Ministrowi Skarbu Państwa przysługują, określone w odrębnych 

przepisach, uprawnienia właścicielskie względem państwowych osób prawnych, 

jeżeli nie zostały one zastrzeżone na rzecz innych organów państwowych. Jeżeli 

z odrębnych przepisów nie wynika, jakiej państwowej osobie prawnej przysługują 

prawa majątkowe do składnika mienia państwowego, prawa te przysługują 

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra SP. Do kompetencji 

Ministra SP należy również m.in. wykonywanie uprawnień wynikających z praw 

majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności zakresie praw z akcji i udziałów 

należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami 

osobistymi.  

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa są 

obowiązane uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa na dokonanie czynności 

prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych 

i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, 

w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie 

umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, 

jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 

                                                 
26 Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm. 

Wykonywanie 
uprawnień przez 

Skarb Państwa 
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w złotych kwoty 50 000 euro. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego 

obowiązku jest nieważna.  

Nie wymaga zgody Ministra SP czynność prawna m.in. jednoosobowych 

spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa, jeżeli na mocy przepisów odrębnych, 

postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana zgoda 

walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników. 

Na podstawie art. 20 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa zostało wydane rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad 

ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa27. Rozporządzenie określa 

szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym 

szczegółowe zasady prowadzenia zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa 

oraz obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych związane 

z ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem zbiorczej ewidencji majątku Skarbu 

Państwa. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie m.in. do państwowych 

jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej.  

Minister Gospodarki w ramach rozpoczętej w 2003 r. reorganizacji sektora 

górnictwa węgla kamiennego przejął w odniesieniu do spółek węglowych 

kompetencje Ministra Skarbu w obszarze nadzoru właścicielskiego. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 września 2007 r. o funkcjonowaniu 

górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-201528 – wcześniej art. 28 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003-200629 – Minister Gospodarki wykonuje do dnia 31 grudnia 2015 r. 

uprawnienia Ministra Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6 oraz w art. 18 

ust. 1 ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego 

Węgla „Bogdanka” SA, a także wykonuje je wobec „Węglokoks” SA 

w Katowicach.  

                                                 
27 Dz.U. Nr 77, poz. 864 ze zm. 
28 Dz.U. Nr 192, poz. 1379. 
29 Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm. (akt uchylony). 

Spółki węglowe 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. POLITYKA WŁAŚCICIELSKA 

Zgodnie z Wytycznymi OECD dotyczącymi nadzoru korporacyjnego 

w przedsiębiorstwach publicznych państwo jako właściciel, powinno jasno 

sprecyzować cele jakie mają zostać osiągnięte i nadać ich realizacji odpowiednie 

priorytety. Cele powinny być wyrażone w formie konkretnych zadań. W ocenie 

NIK administracja rządowa odstępująca od określenia w dokumentach 

dotyczących polityki właścicielskiej konkretnych zadań w stosunku do 

nadzorowanych spółek oraz mierników ich realizacji nie wypełnia roli właściciela 

i nie posiadała polityki właścicielskiej. 

Minister Skarbu Państwa w latach 2004–2008 nie określił całościowej 

polityki właścicielskiej w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa, 

zawierającej parametry ekonomiczne do osiągnięcia przez nadzorowane spółki 

w danym roku obrotowym30 oraz docelowe wyniki ekonomiczno-finansowe, co 

było działaniem nierzetelnym. Posługiwano się wyłącznie dokumentami 

sektorowymi dotyczącymi restrukturyzacji i prywatyzacji poszczególnych branż. 

Dokumenty te nie odnosiły się do poszczególnych spółek w stopniu 

szczegółowości wskazanym w Zasadach nadzoru. 

Dokumentami odnoszącymi się częściowo do polityki właścicielskiej 

państwa były wskazane wcześniej Zasady nadzoru oraz informacja rządu 

W kierunku nowej polityki właścicielskiej państwa, w których wskazano cele 

sprawnego nadzoru właścicielskiego (omówione na str. 9 – 12 Informacji). 

Dokumenty te nie stanowiły jednak faktycznej polityki właścicielskiej 

państwa, a jedynie wskazanie ogólnych celów sprawowanego nadzoru. Nie 

określono w nich parametrów ekonomicznych do osiągnięcia w poszczególnych 

latach obrotowych, docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zadań 

do wykonania przez nadzorowane spółki Skarbu Państwa. Nie określono tego 

również w innych dokumentach. Ponadto w przypadku opracowania W kierunku 

                                                 
30 Pozostawiając planowanie spółkom w ramach zatwierdzanych przez radę nadzorczą planów finansowych. 

Brak polityki 
właścicielskiej 
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nowej polityki właścicielskiej państwa obszerną część tego dokumentu, zgodnie 

z jego podtytułem31, stanowiły kierunki prywatyzacji w roku 2006. 

Dodatkowo należy zauważyć, że występowały sytuacje, w których strategia 

spółki wskazywała możliwe do realizacji zadania, jednakże zakładała ona 

jednocześnie aktywny udział Ministra Skarbu Państwa w wyborze kierunków 

działania (polityka właścicielska), ponieważ możliwości spółki wykluczały 

jednoczesną realizację wszystkich zadań. Minister Skarbu Państwa takich działań 

nie podejmował. I tak np. w przypadku Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. 

z o.o. w Strategii działalności Spółki na lata 2006–201032 z lipca 2006 r. 

zaplanowano w ramach dwóch domen realizację 8 zadań priorytetowych oraz 

3 zadań operacyjnych, wskazując równocześnie, że skala poszczególnych działań 

przewidzianych w ramach obu domen wyklucza możliwość zaangażowania się 

TFS we wszystkie zaproponowane zadania, a wybór zadań podlegających 

realizacji wymaga decyzji właścicielskiej w zakresie preferowanego charakteru 

działalności Spółki. Jednakże Zgromadzenie Wspólników Spółki do dnia 

31 grudnia 2008 r. nie podjęło stosownej uchwały. 

Na sytuację ekonomiczno-finansową Dalmor SA istotny wpływ miał fakt, 

że Spółka działała w sytuacji braku jednoznacznej polityki właścicielskiej 

Ministra Skarbu Państwa. Procedura prywatyzacyjna wszczęta w 2003 r. została 

zamknięta w 2005 r. bez rozstrzygnięcia. Natomiast Program restrukturyzacji 

Grupy Dalmor SA, opracowywany przez Zarząd i przekazany do Ministerstwa 

Skarbu Państwa w kwietniu 2007 r. został zaakceptowany przez Kolegium MSP 

dopiero we wrześniu 2007 r.33 

Występowały również przypadki kiedy spółki nie posiadały strategii 

rozwoju, a opracowywane programy były sformułowane ogólnie i ograniczały się 

do działań doraźnych. Przyjęty przez Radę Nadzorczą Fabryki Form Metalowych 

FORMET SA w dniu 4 czerwca 2004 r. „Biznesplan na lata 2004-2008” 

w znacznej części miał charakter formalny i nie konkretyzował terminów 

i zakresu przyjętych hasłowo działań operacyjnych. Realizacja tego planu 

                                                 
31 Informacja rządu na temat kierunków prywatyzacji w roku 2006, sprawowania nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa jak i innymi państwowymi osobami prawnymi. Dokument przyjęty 
przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 10 maja 2006 r. 
32 Przekazanej do Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 31 lipca 2006 r. 
33 Realizacja Programu restrukturyzacji Grupy Dalmor z 2007 r. została zawieszona w dniu 13 lutego 
2009 r. Obecnie w trakcie realizacji jest Strategia działalności Grupy Dalmor zaakceptowana przez 
Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 6 marca 2009 r.  
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przebiegała niezgodnie z założeniami, częściowo w zakresie rzeczowym, 

a w całości niezgodnie z planowanymi efektami finansowymi. Opracowany przez 

Zarząd i przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 23 marca 2007 r. „Program 

restrukturyzacji na lata 2007-2009” nie miał charakteru strategii rozwoju, lecz 

zestawienia doraźnych działań w celu poprawy złej sytuacji ekonomiczno-

finansowej Spółki, częściowo o charakterze formalnym. Program ten nie został 

zrealizowany w zasadniczych punktach, dotyczących: prywatyzacji firmy 

i uzyskania pomocy kapitałowej ze strony inwestora strategicznego, zapewnienia 

właściwej jakości i dotrzymywania terminów zleceń, odwrócenia niekorzystnej 

tendencji do otwierania „zleceń odchyleniowych” realizowanych na koszt Spółki, 

doprowadzenia do zgodności godzin ofertowych, technologicznych 

i  rzeczywistych w celu zapewnienia właściwych kalkulacji i prawidłowej 

realizacji zlecenia, ograniczenia pracy w nadgodzinach. 

W Ministerstwie Gospodarki, podobnie jak w Ministerstwie Skarbu 

Państwa, nie opracowano całościowej polityki właścicielskiej w stosunku do 

nadzorowanych przez Ministra Gospodarki spółek. Elementy polityki 

właścicielskiej państwa w stosunku do spółek sektora górniczego określono 

w dwóch dokumentach strategicznych: Restrukturyzacja górnictwa węgla 

kamiennego w latach 2004–2006 oraz Strategia na lata 2007–2010, a także 

Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–

2015. Zostały one opracowane w Ministerstwie Gospodarki, a następnie przyjęte 

przez Radę Ministrów34. W przypadku spółek zarządzających specjalnymi 

strefami ekonomicznymi pierwszym dokumentem strategicznym było 

opracowanie w 2008 r. Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, 

przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009 r. 

Dokumenty te, oprócz wskazania w pierwszym z nich zakładanych do 

osiągnięcia do roku 2006 wskaźników ekonomiczno-finansowych dla czterech 

spółek produkcyjnych, nie odnosiły się szczegółowo do poszczególnych spółek 

sektora górniczego oraz spółek zarządzających SSE. Minister Gospodarki, który 

był odpowiedzialny za nadzór nad wdrożeniem tych dokumentów również tego 

nie określił. Szczególnie w przypadku realizacji Strategii działalności górnictwa 

węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 odstąpił od wskazywania 

                                                 
34 Dokumenty przyjęte w dniach 27 kwietnia 2004 r. i 31 lipca 2007 r. 
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szczegółowych działań restrukturyzacyjnych, określił kierunki działalności 

górnictwa i opisał jedynie ogólne mierniki odnoszące się do całego sektora. 

Minister Gospodarki przyjął rozwiązanie, że poszczególne spółki opracują własne 

strategie. Jednakże jak wskazała Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Analizie 

strategii funkcjonowania sektora węgla kamiennego w latach 2007–2015 

(Zestawieniu zbiorczym w oparciu o strategie działalności spółek węglowych) 

spółki węglowe oraz ich rady nadzorcze nie określiły w tych strategiach 

wskaźników i mierników realizacji celów. 

3.2.2. ZASADY NADZORU 

W ocenie NIK opracowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz 

Ministerstwo Gospodarki wewnętrzne regulacje dotyczące sprawowania nadzoru 

właścicielskiego umożliwiały sprawne prowadzenie nadzoru właścicielskiego 

przez podległe organom struktury. Jednakże regulacje te nie były przestrzegane 

lub były niewłaściwie wykonywane. 

W Ministerstwie Skarbu Państwa nie przestrzegano istotnej części Zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi 

państwowymi osobami prawnymi35 oraz wymogów określonych w zarządzeniu 

nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad 

postępowania przy wykonywaniu czynności nadzorczych przez komórki 

organizacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa realizujące zadania Ministra Skarbu 

Państwa związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego. 

Podobnie przedstawiała się sytuacja w Ministerstwie Gospodarki, gdzie 

również obowiązywały Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem 

Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi36. Dodatkowo 

wprowadzono Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Ministra 

Gospodarki nad przedsiębiorstwami górniczymi – spółkami z udziałem Skarbu 

Państwa37 oraz Procedurę prowadzenia spraw związanych z nadzorem 

                                                 
35 Wprowadzonych do stosowania zarządzeniami Ministra Skarbu Państwa nr 10 z dnia 19 kwietnia 2004 r. 
i nr 41 z dnia 19 października 2005 r. (http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=41&id=1448 ). 
36 Dokument opracowany w Ministerstwie Skarbu Państwa przez Departament Analiz i Prognoz w dniu 
19 października 2005 r. Wprowadzony do stosowania w Ministerstwie Gospodarki przez Zasady 
sprawowania nadzoru właścicielskiego przez Ministra Gospodarki nad przedsiębiorstwami górniczymi – 
spółkami z udziałem Skarbu Państwa. 
37 Dokument zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 15 lutego 2006 r. 

Nieprzestrzeganie 
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właścicielskim sprawowanym przez Ministra Gospodarki38, stosowaną 

w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Podległych. 

Nie realizowano kluczowych wymogów określonych w Zasadach nadzoru, 

które w ocenie NIK bezpośrednio wpływały na sytuację ekonomiczno-finansową 

spółek, m.in. nie organizowano stałych spotkań z organami spółek, nie 

monitorowano i nie analizowano na bieżąco sytuacji w spółkach oraz nie 

określono kryteriów oceny sytuacji w spółkach. Brak tych działań ułatwiał 

działania na szkodę spółek lub sprzyjał pogarszaniu się ich sytuacji ekonomiczno-

finansowej. 

Zgodnie z Zasadami nadzoru wymagana była ścisła współpraca właściwych 

komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa z organami 

nadzorowanych spółek oraz monitorowanie sytuacji w nadzorowanych spółkach. 

Zadania te powinno się realizować m.in. poprzez: 

 ustalanie dla nadzorowanych spółek parametrów ekonomicznych do 

osiągnięcia w danym roku obrotowym, a także docelowych wyników 

ekonomiczno-finansowych oraz zadań do wykonania przez te podmioty; 

 organizowanie raz na pół roku branżowych spotkań w celu informowania 

o polityce właścicielskiej wobec branży oraz oczekiwaniach i wymaganiach 

odnośnie sposobu wykonywania przez członków organów obowiązków oraz 

określania celów i strategii;  

 przygotowywanie informacji na temat nadzoru, w tym składów rad 

nadzorczych (przedstawicieli Skarbu Państwa), a także wykazu osób 

zajmujących się nadzorem w Ministerstwie; 

 utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z członkami rad nadzorczych; 

 wdrożenie jednolitego systemu podnoszenia kwalifikacji członków rad 

nadzorczych (organizacja szkoleń przynajmniej raz w roku); 

 przeprowadzanie kontroli spółek za pośrednictwem członków rad 

nadzorczych; 

 sporządzanie notatek o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych 

podmiotów, publikowanie informacji o nadzorowanych spółkach, w tym 

wykazu podmiotów, wskaźników ekonomicznych dotyczących spółek, 

wykazu członków rad nadzorczych; 
                                                 
38 Dokument zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w dniu 
4 listopada 2008 r. 
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 przygotowywanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek 

z udziałem Skarbu Państwa, w którym dokonana zostanie analiza i ocena 

sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek jednoosobowych oraz z udziałem 

większościowym Skarbu Państwa. 

NIK dostrzega podejmowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa działania, 

w tym przeprowadzanie sporadycznych spotkań branżowych, organizację szkoleń 

oraz utrzymywanie kontaktu z członkami rad nadzorczych będącymi 

pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa, jednakże działania te stanowiły 

tylko częściową realizację ustalonych i obowiązujących Zasad nadzoru. 

NIK ocenia natomiast pozytywnie, że zdefiniowany w Zasadach nadzoru 

nadzór właścicielski nie utożsamiał się wyłącznie z realizacją obowiązków 

wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie 

obowiązujących aktów prawnych. 

Również w Ministerstwie Gospodarki podejmowano działania mające na 

celu realizację Zasad nadzoru, w tym przeprowadzano sporadycznie spotkania 

branżowe (w przypadku 6 spółek sektora górniczego zorganizowano 9 spotkań 

w latach 2004–2008), organizowano szkolenia oraz utrzymywano kontakt 

z członkami rad nadzorczych będącymi pracownikami Ministerstwa Gospodarki, 

jednakże działania te były niewystarczające, gdyż obejmowały tylko część 

obowiązków nadzorczych. Minister Gospodarki wskazywał na brak możliwości 

realizacji wszystkich zasad, ze względu na specyfikę spółek. Jednakże pomimo 

występującej, zgodnej z Zasadami nadzoru, możliwości dostosowania ich do 

specyfiki nadzorowanych spółek, nie skorzystał z takiej możliwości oraz nie 

dokonał przez cały okres objęty kontrolą żadnych modyfikacji przyjętych Zasad 

nadzoru – przyjęte w 2006 r. w Ministerstwie Gospodarki Zasady nadzoru 

w niezmienionej formie obowiązywały do zakończenia kontroli. Powyższy 

sposób postępowania był działaniem nierzetelnym. 

Ministerstwo Skarbu Państwa nie organizowało cyklicznych (przynajmniej 

raz na pół roku) branżowych spotkań z członkami zarządów oraz reprezentantami 

Skarbu Państwa w radach nadzorczych nadzorowanych spółek. Celem tych 

spotkań powinno być przedstawienie głównych założeń polityki właścicielskiej 

wobec branży oraz oczekiwań i wymagań Ministra SP odnośnie sposobu 

wykonywania obowiązków przez członków tych organów oraz określenie zadań, 

celów i strategii.  

Zasady nadzoru 
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Ministerstwo Skarbu Państwa nie monitorowało na bieżąco – zgodnie 

z Zasadami nadzoru – działalności spółek. Poza przygotowywaniem walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy nie sporządzano notatek i raportów o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej. Pomimo dysponowania przez Ministerstwo Skarbu 

Państwa kwartalnymi informacjami przesyłanymi przez spółki, w trakcie kontroli 

NIK nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających dokonywanie na 

bieżąco analiz tych informacji. Komórki organizacyjne Ministerstwa Skarbu 

Państwa uczestniczące w nadzorze właścicielskim nie przedstawiały syntetycznej, 

zbiorczej informacji dotyczącej sytuacji w nadzorowanych spółkach. Zgodnie 

z Zasadami nadzoru taka informacja powinna być przedstawiana raz na kwartał 

właściwemu członkowi kierownictwa oraz Kolegium Ministerstwa Skarbu 

Państwa.  

Działania w obszarze nadzoru właścicielskiego związane z analizą 

działalności spółek w Ministerstwie Skarbu Państwa miały miejsce – w ocenie 

NIK – przede wszystkim w okresie przygotowywania walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy. Jednakże materiały opracowywane przez komórki organizacyjne 

Ministerstwa Skarbu Państwa uczestniczące w nadzorze właścicielskim zawierały 

przede wszystkim informacje ze sprawozdań finansowych oraz sprawozdań 

Zarządu z działalności Spółki, a nie analityczne podsumowania. Ww. komórki 

wprowadzały dane dotyczące nadzorowanych spółek do Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego (ZSI), w szczególności odnośnie składów organów spółki oraz 

pracownika nadzorującego spółkę w Ministerstwie Skarbu Państwa. Analizy 

dotyczące sytuacji poszczególnych spółek bądź też całych branż dokonywane 

były jedynie ad hoc, na polecenie członka kierownictwa MSP. Podejmowane 

działania – w ocenie NIK – nie stanowiły zatem bieżącego monitorowania 

sytuacji w spółkach, do czego zobowiązywały Zasady nadzoru. 

Monitorowanie realizacji przez spółki węglowe celów wyznaczonych przez 

Radę Ministrów oraz ich sytuacji ekonomiczno-finansowej prowadziła przede 

wszystkim Agencja Rozwoju Przemysłu SA (Oddział w Katowicach). 

Ministerstwo Gospodarki nie monitorowało na bieżąco – zgodnie z Zasadami 

nadzoru – działalności spółek, nie sporządzano, poza przygotowywaniem 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy, notatek i raportów o sytuacji ekonomiczno-

finansowej. Pomimo dysponowania przez Ministerstwo Gospodarki kwartalnymi 

informacjami przesyłanymi przez spółki nie przedstawiono, w takcie kontroli 
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NIK, żadnych dokumentów potwierdzających dokonywanie na bieżąco analiz 

tych informacji. W ciągu 5 lat objętych kontrolą NIK Kierownictwo Ministerstwa 

Gospodarki omawiało kwestie nadzoru właścicielskiego wyłącznie na 

8 posiedzeniach. 

Nie wypracowano w Ministerstwie Gospodarki kryteriów oceny sytuacji 

spółek. W całym okresie objętym kontrolą doszło do sporadycznych spotkań 

z zarządami oraz radami nadzorczymi. Dodatkowo utrzymywano kontakt 

z członkami rad nadzorczych będącymi pracownikami Ministerstwa Gospodarki. 

Działania w obszarze nadzoru właścicielskiego związane z analizą działalności 

spółek w Ministerstwie Gospodarki miały miejsce, w opinii NIK, przede 

wszystkim w okresie przygotowywania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 

Również materiały opracowywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa 

Gospodarki uczestniczące w nadzorze właścicielskim opierały się na 

przedstawianych przez ARP SA opiniach. ARP SA w całym okresie objętym 

kontrolą corocznie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przygotowywała opinie 

dotyczące rocznych sprawozdań finansowych spółek, miesięczne bądź kwartalne 

sprawozdania dotyczące procesów zachodzących w górnictwie węgla 

kamiennego, w tym sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek oraz opiniowała 

strategie spółek na lata 2007–2015. 

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że w 2007 r. Ministerstwo Gospodarki 

zrezygnowało z przygotowywania przez Departament Analiz i Prognoz własnej 

opinii o wynikach finansowych, aktywach i pasywach do rocznych sprawozdań 

finansowych spółek.  

Opracowywane przez Ministerstwo Skarbu Państwa roczne raporty 

o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa były 

w momencie publikacji nieaktualne.  

Zgodnie z Zasadami nadzoru korporacyjnego OECD, będącymi częścią 

składową Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu 

Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi, podmiot sprawujący 

funkcje właścicielskie powinien opracować spójną i zbiorczą sprawozdawczość 

w obszarze przedsiębiorstw publicznych, a także publikować co roku zbiorczy 

raport o przedsiębiorstwach publicznych. Zbiorczy raport powinien koncentrować 

się głównie na wynikach finansowych oraz wartości przedsiębiorstw publicznych. 
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Ponadto powinien zawierać m.in. określenie polityki właścicielskiej państwa oraz 

informację o tym jak państwo realizowało tę politykę.  

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek nadzorowanych przez 

Ministra SP z co najmniej 25% udziałem SP w kapitale zakładowym w 2006 r. 

opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa dopiero 

w dniu 30 lipca 2008 r. Raport ten zawierał dane finansowe z lat 2004–2006. 

Zostały one zatem przedstawione przeszło półtora roku od upływu okresu, 

którego dotyczyły. Stosowny Raport obejmujący rok 2007 w trakcie 

przeprowadzania kontroli był dopiero przygotowywany i do połowy lipca 2009 r. 

nie został jeszcze opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu 

Państwa39. Zdaniem NIK publikowanie raportów o sytuacji ekonomiczno-

finansowej spółek po kilkunastu miesiącach w stosunku do opisywanego okresu 

jest działaniem nierzetelnym. Dodatkowo należy wskazać, że opublikowany 

Raport nie spełniał wymagań Zasad nadzoru korporacyjnego OECD. Brak było 

w nim odniesienia do polityki właścicielskiej państwa oraz jej realizacji. Za takie 

odniesienie nie można uznać wskazania, że jednym z celów jego opracowania 

było sformułowanie oceny o efektywności gospodarowania badanych jednostek 

dla potrzeb nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa i tym samym uzupełnienie 

merytorycznych podstaw do kształtowania polityki właścicielskiej.  

Ponadto NIK zwraca uwagę, że poszczególni Ministrowie Skarbu Państwa40 

nie wyciągali żadnych konsekwencji w stosunku do nadzorowanych komórek 

organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w związku z odstąpieniem od 

realizacji obowiązków wymaganych Zasadami nadzoru, nie widząc potrzeby 

takich działań. 

Ministerstwo Skarbu Państwa poza nieaktualnymi raportami rocznymi nie 

publikowało raportów kwartalnych. Natomiast Ministerstwo Gospodarki 

w okresie objętym kontrolą nie publikowało żadnych raportów kwartalnych 

i rocznych o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, co w ocenie NIK świadczy 

o braku przejrzystości nadzoru właścicielskiego (stanowiącego jeden z przyjętych 

przez Ministra Skarbu Państwa celów – zapewnienie transparentności działalności 

spółek z udziałem SP). 

                                                 
39 http://nadzor.msp.gov.pl/portal/nad/178/Raporty_i_analizy.html 
40 Byli Ministrowie Skarbu Państwa, poproszeni o złożenie oświadczeń w kwestii nierealizowania Zasad 
nadzoru, nie wyjaśnili powodów nieprzestrzegania i nieegzekwowania tych postanowień.   
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Ministerstwo Skarbu Państwa wdrożyło w celu wzmocnienia nadzoru 

właścicielskiego Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). W module 

Monitorowanie i nadzór prowadzono pełną ewidencję składów osobowych 

organów spółek, uwzględniając zmiany w tych organach, tj. w zarządach i radach 

nadzorczych41. Jednakże moduł ten nie wskazywał przyczyn odwołań członków 

zarządów i rad nadzorczych, co w ocenie NIK również świadczy o braku 

przejrzystości nadzoru właścicielskiego.  

Nieprzestrzeganie Zasad nadzoru, w szczególności brak monitorowania 

i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek oraz brak reagowania na 

pogarszanie się tej sytuacji, przyczyniało się do występowania poważnych 

nieprawidłowości w spółkach. 

W okresie objętym kontrolą systematycznie pogarszała się sytuacja 

ekonomiczna spółki Polskie Tatry SA. Wprawdzie w latach 2004-2006 osiągnięto 

zysk brutto w przedziale od 100 do 260 tys. zł, jednak w latach 2006-2007 Spółka 

ponosiła straty wynoszące odpowiednio 2,7 mln zł oraz 1,8 mln zł. Straty te 

spowodowane zostały wzrostem kosztów finansowych, tj. odsetek z tytułu 

zaciągniętego kredytu na finansowanie II etapu inwestycji „Budowa Centrum 

Uzdrowiskowego w Zakopanem” przy równoczesnym braku wewnętrznych 

źródeł finansowania tych kosztów. W latach 2004, 2006 i 2007 Spółka uzyskiwała 

ujemne wyniki ze sprzedaży. Niezadowalające wyniki na sprzedaży 

kompensowane były poprzez zyski z pozostałej działalności operacyjnej, w tym 

poprzez zbywanie niefinansowych aktywów trwałych.  

W ocenie NIK stopniowe wyzbywanie się kolejnych składników 

majątkowych nie wiązało się z restrukturyzacją pozwalającą na umocnienie 

pozycji rynkowej, a zatem nie było właściwym sposobem na długookresowe 

ratowanie kondycji finansowej Spółki.  

Udział kapitałów własnych Polskich Tatr SA w pasywach ogółem 

zmniejszył się z poziomu 89,3% w 2004 r. do 27,5% w 2007 r., a więc do 

poziomu znacznie niższego od zalecanego (ok. 50%), pozwalającego utrzymać 

płynność finansową w długim horyzoncie czasowym. Tak drastyczny wzrost 

udziału kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółki generował koszty 

                                                 
41 Ewidencja ujmuje podstawowe dane członków tych organów: nazwisko i imię, nr ewid. PESEL, pełniona 
funkcja w organie, w okresie od ... do ..., nr teczki akt osobowych (jeżeli reprezentuje SP i w MSP jest 
prowadzona), z dodatkową możliwością wylistowania 9 grup osób: wszystkie, zarząd, rada nadzorcza, 
a w każdej z nich osoby aktualnie pełniące funkcje, tzw. aktywne i pozostałe nieaktywne. 
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z tytułu korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, których Spółka nie była 

w stanie pokryć z przychodów z działalności podstawowej. 

Do utraty płynności finansowej Spółki przyczyniło się przede wszystkim 

przejęcie od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” SA 

budowy „Centrum Uzdrowiskowego w Zakopanem”. Pociągnęło to za sobą 

konieczność zaciągnięcia przez Spółkę kredytu inwestycyjnego w wysokości 

37 mln zł, przy równoczesnym braku zdolności kredytowej oraz braku potencjału 

ekonomicznego do podjęcia się inwestycji o tak znacznych rozmiarach. 

Wprawdzie Polskie Tatry SA zrealizowały inwestycję w terminie, ale rezultatem 

zaangażowania w to przedsięwzięcie jest zagrożenie dla jej bytu ekonomicznego, 

tym bardziej, że inwestycja nie przynosiła dotychczas odpowiednio wysokich 

zysków. Po upływie okresu karencji wystąpiły trudności w spłacie rat kredytu 

oraz zagrożenie utraty płynności finansowej Spółki. 

Uzupełnieniem inwestycji miała być budowa hotelu na działce bezpośrednio 

sąsiadującej z Centrum Uzdrowiskowym, tak aby przychody obu obiektów dały 

możliwość osiągnięcia zysków. Jednakże to nie nastąpiło, a ponadto Polskie Tatry 

SA sprzedały działkę pod hotel, ze zlokalizowanym odwiertem geotermalnym. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Tatry SA udzielało 

w kontrolowanym okresie absolutorium z wykonywania obowiązków przez 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Jedynym wyjątkiem było WZA w dniu 

26 czerwca 2008 r., które nie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2007 r. 

z powodu zawarcia przez Zarząd umowy kredytu w rachunku bieżącym. Umowa 

ta wyrażała m.in. zgodę Zarządu na sprzedaż Hotelu „Tatry” na Polanie 

Zgorzelisko w Gminie Poronin, pomimo braku zgody Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

Rada Nadzorcza Textilimpex Sp. z o.o. w toku postępowania 

kwalifikacyjnego, mającego na celu wyłonienie Prezesa Zarządu powołała osobę 

nie posiadającą kwalifikacji do kierowania tego typu podmiotem gospodarczym, 

co spowodowało zaistnienie przypadków niegospodarności w wielkich 

rozmiarach. Zawarto dwie transakcje, w wyniku których Textilimpex Sp. z o.o. 

stracił łącznie 1 822,1 tys. zł. 

W połowie kwietnia 2008 r. Spółka podpisała ze szwajcarską firmą kontrakt 

na dostawę węgla energetycznego pochodzenia rosyjskiego o wartości 328 tys. 

USD. Kontrakt podpisano bez sprawdzenia standingu finansowego i sytuacji 
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prawnej szwajcarskiej firmy. Pod koniec kwietnia 2008 r. Spółka dokonała 

płatności na rzecz kontrahenta. Faktura na kwotę 328 tys. USD została 

wystawiona na kilka dni przed podpisaniem kontraktu, a jej sprawdzenia pod 

względem formalno-rachunkowym, jak i merytorycznym dokonano kilka dni po 

uruchomieniu środków finansowych. Również zatwierdzenie do wypłaty kwoty 

zapłaty nastąpiło dopiero po dokonaniu przelewu do Szwajcarii. Z informacji 

wywiadowni gospodarczej (uzyskanej przez Spółkę w lipcu 2008 r.) wynikało, że 

szwajcarska firma była podmiotem niewiarygodnym finansowo, dysponującym 

znikomym kapitałem. Do czasu zakończenia kontroli NIK (w dniu 6 marca 

2009 r.) Spółka nie otrzymała węgla, jak również nie odzyskała kwoty 328 tys. 

USD. 

Na początku czerwca 2008 r. Textilimpex Sp. z o.o. podpisała z rosyjską 

firmą kontrakt o wartości 2,5 mln EUR na dostawę fenolu syntetycznego. 

Realizując ten kontrakt Spółka pod koniec czerwca 2008 r. przekazała przedpłatę 

w wysokości 252 tys. EUR na rachunek bankowy innego podmiotu (wskazanego 

przez firmę rosyjską) mającego siedzibę na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. 

Zarówno podpisanie kontraktu z firmą pośredniczącą w dostawie (czego nigdy 

w przeszłości w przypadku obrotu fenolem nie praktykowano, z uwagi na 

specyficzny rodzaj tego produktu), jak i dokonanie przelewu nastąpiło bez 

sprawdzenia sytuacji prawnej i standingu finansowego rosyjskiej firmy. Działania 

te podjęto mimo braku oryginałów kontraktu i dokumentów księgowych, bez 

potwierdzenia ze strony rosyjskiej firmy dyspozycji przekazania ww. kwoty na 

rzecz beneficjenta z Wysp Dziewiczych oraz pomimo tego, że radca prawny 

Spółki, w opinii dla Zarządu, wskazał na prawną możliwość uzyskania takiego 

potwierdzenia. W wyniku tak przeprowadzonej transakcji, Spółka utraciła 252 tys. 

EUR, albowiem okazało się, że pośrednicy z Rosji posługiwali się sfałszowaną 

dokumentacją firmy rosyjskiej. Dodatkowo Spółka zapłaciła karę umowną 

w wysokości ponad 20 tys. zł z tytułu niewywiązania się z dostaw fenolu 

syntetycznego. 

W wyniku stosowania niewłaściwych procedur, Spółka bezpowrotnie 

utraciła kwotę 42,7 tys. zł, którą w dniu 23 stycznia 2008 r. prokurent Spółki 

pobrał z kasy, nie dokumentując tego wiarygodnymi dowodami rozliczeniowymi. 

Pobranie tej gotówki na nieudokumentowany cel nastąpiło na skutek nie 

zastosowania właściwych procedur przez ówczesną kasjerkę Spółki. Rozchód tej 
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gotówki z kasy nie został zaewidencjonowany w dziennych raportach kasowych. 

Dopiero w dniu 25 stycznia 2008 r. (na podstawie sfałszowanej faktury) 

wystawiono dowód wypłaty, który ujęto w raporcie kasowym. 

Nieprzestrzeganie zasad nadzoru stwierdzono także w toku kontroli działań 

podejmowanych przez Ministra Skarbu Państwa wobec Zakładów Mięsnych 

Płock SA42, które od rozpoczęcia swojej działalności funkcjonowały 

z powiększającą się stratą i tylko dwukrotnie, w 1998 r. oraz w 2000 r., osiągnęły 

dodatni wynik finansowy. Na dzień 31 grudnia 2007 r. strata netto wyniosła 

6 671,0 tys. zł. Od 2002 r. do 2007 r.43 stopa zadłużenia majątku Spółki wahała 

się pomiędzy 54% a 77%. Biegli rewidenci w opiniach do sprawozdań 

finansowych, począwszy od badania sprawozdania za 2004 r., wskazywali na 

wystąpienie czynników ryzyka zagrażających kontynuacji działalności Spółki.  

Od III kwartału 2002 r. Ministerstwo Skarbu Państwa było systematycznie 

informowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki, w kwartalnych 

sprawozdaniach, o pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej, braku 

zdolności kredytowej oraz nieterminowym regulowaniu zobowiązań 

publicznoprawnych. Pomimo pogarszającego się wyniku finansowego oraz braku 

skuteczności działań restrukturyzacyjnych, Minister Skarbu Państwa pozytywnie 

oceniał władze Spółki, udzielając im absolutorium z wykonywania obowiązków 

(wyjątek stanowiło nieudzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 

1 stycznia 2002 r. do 25 czerwca 2003 r.) oraz zatwierdzał sprawozdania 

finansowe decydując jednocześnie o dalszym istnieniu Spółki. 

Przedłużenie działalności Spółki w latach 2005, 2006 i 2007 przyniosło 

pogłębienie jej straty netto o kwotę 11 321 tys. zł. 

W ocenie NIK departamenty Ministerstwa Skarbu Państwa DNW I 

i DNWiP IV nadzorujące Spółkę, rekomendując WZA podjęcie decyzji o dalszym 

jej istnieniu nie podjęły prób zweryfikowania twierdzeń Zarządu o możliwości 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych, co 

należało uczynić w sytuacji powiększającej się straty (Spółka funkcjonowała bez 

kredytu od 2004 r.) oraz nieodzyskania trwałej zdolności konkurowania na rynku 

po dokapitalizowaniu Spółki w 2003 r. Nie weryfikowano również twierdzeń 

                                                 
42  Dalej Spółka lub ZM Płock SA. 
43 Strata netto wynosiła: w 2002 r. – 1 837,8 tys. zł, w 2003 r. – 1402,6 tys. zł, w 2004 r. – 3 130,6 tys. zł, 

w 2005 r. – 2 170,5 tys. zł, w 2006 r. – 2 478,8 tys. zł. 
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Zarządu akceptowanych przez RN, że możliwe jest dostosowanie Spółki do 

wymogów sanitarno-weterynaryjnych Unii Europejskiej. 

W ocenie NIK Minister SP nie wyegzekwował od Zarządu ZM Płock SA, 

w tym za pośrednictwem reprezentantów SP w Radzie Nadzorczej, wypracowania 

realnej koncepcji długofalowego funkcjonowania Spółki, m.in. w zakresie 

dystrybucji jej produktów po dostosowaniu do wymogów UE. Zdaniem NIK 

pozwoliłoby to na ocenę zasadności kontynuowania działalności Spółki bądź 

podjęcie decyzji o jej likwidacji. W ocenie NIK kolejni Ministrowie SP 

bezkrytycznie przyjmowali twierdzenia Zarządu, że dostosowanie Spółki do 

wymogów UE automatycznie zapewni jej zdolność do efektywnego działania oraz 

poprzestawali na doraźnych wystąpieniach o informacje przy rozpatrywaniu 

zasadności kontynuowania jej działalności, pomimo systematycznie 

pogarszających się wyników finansowych.  

Nierzetelny nadzór sprawowany nad Spółką przez kolejnych Ministrów SP 

oraz brak koncepcji prywatyzacji przyczyniły się – w ocenie NIK – do jej 

upadłości.  

3.2.3. STRUKTURY W OBSZARZE NADZORU 

W latach 2004–2008 organizację i zadania struktur Ministerstwa Skarbu 

Państwa odpowiedzialnych za realizację nadzoru właścicielskiego zmieniano 

kilkakrotnie, co osłabiało ciągłość tego nadzoru. Działania takie powodowały 

przenoszenie spraw spółek pomiędzy departamentami oraz odejścia pracowników 

nadzorujących poszczególne spółki, a przez to rotację spraw spółek pomiędzy 

pracownikami. 

W pierwszej połowie 2004 r. w Ministerstwie funkcjonowało pięć 

departamentów prowadzących bezpośredni nadzór właścicielski nad spółkami 

Skarbu Państwa:  

 Departament Nadzoru Właścicielskiego I, 

 Departament Nadzoru Właścicielskiego II, 

 Departament Instytucji Finansowych, 

 Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, 

 Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. 

Kilkakrotne zmiany 
struktur 
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Dwa ostatnie departamenty, poza nadzorem, realizowały również 

dodatkowe zadania. We wrześniu 2004 r. zmieniono istniejącą od 2002 r. 

strukturę i utworzono trzeci departament nadzoru właścicielskiego obok 

dotychczasowych dwóch, który przejął część ich zadań44. Kolejną istotną zmianę 

przeprowadzono w kwietniu 2006 r., łącząc struktury odpowiedzialne za nadzór 

z komórkami wykonującymi zadania prywatyzacyjne. Na bazie trzech 

departamentów nadzoru właścicielskiego oraz jednego departamentu prywatyzacji 

powstały cztery nowe departamenty – Departamenty Nadzoru Właścicielskiego 

i Prywatyzacji I, II, III i IV45. W październiku 2006 r. zwiększono liczbę 

departamentów nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji do pięciu. Nowy 

departament powstał na podstawie zlikwidowanego Departamentu Spraw 

Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. Następnie w listopadzie 2007 r. 

z powyższych struktur wydzielono nową komórkę – Departament Projektów 

Prywatyzacyjnych46.  

W ocenie NIK przeprowadzenie zmian organizacyjnych nie może 

prowadzić do dezorganizacji pracy oraz wpływać niekorzystnie na realizowane 

zadania. 

Roczne koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) Ministerstwa Skarbu 

Państwa z tytułu realizacji nadzoru właścicielskiego wynosiły od 9,2 do 10,6 mln 

zł, co stanowiło ok. 26% łącznych kosztów osobowych resortu. W ocenie NIK 

osiągnięty, w związku z poniesionymi kosztami, efekt – utrzymujący się stały 

15% poziom spółek wypłacających dywidendę – nie był zadowalający. 

Departamenty Ministerstwa Gospodarki uczestniczące w nadzorze 

właścicielskim zatrudniały (rocznie) w latach 2004–200847 od 67 do 155 osób. 

Szczególnie wysoki wzrost zatrudnienia nastąpił w latach 2006 i 2007 – 

odpowiednio 106 i 155 etatów. Koszty osobowe48 tych struktur wyniosły w tym 

okresie 32,8 mln zł. NIK zwraca uwagę, że zadania dotyczące nadzoru 

właścicielskiego były rozproszone pomiędzy kilka komórek organizacyjnych 

Ministerstwa Gospodarki: zadania formalno-prawne były realizowane przede 

wszystkim przez Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, a zadania 

                                                 
44 Zarządzenie Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 września 2004 r. 
45 Zarządzenie Nr 13 Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 kwietna 2006 r. 
46 Zarządzenie Nr 7/2008 Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 marca 2008 r. 
47 Na koniec roku. 
48 Wynagrodzenia, nagrody oraz pochodne. 

Rozproszenie 
zadań dot. nadzoru 
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merytoryczne w przypadku spółek sektora górniczego były realizowane przede 

wszystkim przez Departament Górnictwa. Ponadto we właściwości części tych 

komórek znajdowały się inne zadania, niezwiązane z nadzorem właścicielskim. 

W ocenie NIK taka organizacja zadań była jedną z przyczyn realizacji nadzoru 

właścicielskiego w sposób nierzetelny. 

Częste zmiany organizacyjne w Ministerstwie Skarbu Państwa wpłynęły na 

większą liczbę odejść z pracy i zatrudnianie nowych pracowników. Fluktuacja 

pracowników w komórkach nadzoru właścicielskiego zwiększyła się prawie 

trzykrotnie z poziomu 10% w 2004 r. do poziomu 27,4% w 2007 r. Zmiany te 

miały negatywne skutki dla sprawowania nadzoru właścicielskiego. Każdorazowo 

po odejściu pracownika prowadzącego sprawę danej spółki zachodziła 

konieczność przydzielenia jej innej osobie. Miało to tym większe znaczenie, że na 

jednego pracownika zatrudnionego w bezpośrednim nadzorze (bez uwzględnienia 

naczelników wydziałów49) przypadało przeciętnie od 14,8 spółek w 2004 r. do 

11,6 spółek w 2008 r.; w tym spółek z większościowym udziałem Skarbu 

Państwa: od 5,4 w 2004 r. do 5,1 w 2008 r. Poziom rotacji spraw dotyczących 

poszczególnych spółek w grupie pracowników prowadzących nadzór 

właścicielski przedstawiał się następująco: 22% w 2004 r., 60% w 2005 r., 96% 

w 2006 r., 50% w 2007 r. i 60% w 2008 r. Osiągnięcie w roku 2006 wskaźnika 

rotacji blisko 100% doprowadziło do sytuacji, w której Ministerstwo Skarbu 

Państwa nieomal utraciło ciągłość prowadzonego nadzoru nad spółkami oraz 

zmieniło prawie całkowicie pracowników prowadzących bezpośredni nadzór 

właścicielski.  

Biorąc pod uwagę częstotliwość zmian oraz liczbę nadzorowanych spółek 

Skarbu Państwa (1 214 podmiotów50), w opinii NIK, działaniem nierzetelnym 

było nieopracowanie i niewdrożenie przez Ministerstwo Skarbu Państwa procedur 

regulujących przekazywanie spraw spółek pomiędzy departamentami nadzoru 

właścicielskiego. Pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa w składanych 

wyjaśnieniach wskazywali, że przekazywanie spraw spółek często odbywało się 

„w biegu”, decyzjami ustnymi kierownictwa departamentu, bez spisywania 

stosownych protokółów zdawczo-odbiorczych wymaganych instrukcjami 

kancelaryjnymi.  

                                                 
49 Koordynujących głównie i nadzorujących działania pracowników wydziału. 
50 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. 
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O przerwaniu ciągłości nadzoru świadczy też fakt, iż poszczególne komórki 

dysponowały wyłącznie tymi dokumentami dotyczącymi spółek, które 

wytworzone były od czasu przejęcia nadzoru nad daną spółką. W ten sposób 

tłumaczone były kontrolerom trudności w przekazywaniu materiałów 

dotyczących poszczególnych spółek z okresu objętego badaniem. Na przykład 

Departament Nadzoru i Prywatyzacji IV, nadzorujący Zakłady Przemysłu 

Owocowo-Warzywnego Pektowin SA, posiadał wyłącznie dokumenty z lat 2007–

2008. Występowały również trudności w przekazywaniu informacji 

o poszczególnych podmiotach pomiędzy komórkami organizacyjnymi 

Ministerstwa Skarbu Państwa. Ustalenia kontroli działań podejmowanych przez 

Ministra Skarbu Państwa wobec Zakładów Mięsnych Płock SA oraz wyjaśnienia 

osób kierujących komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi w MSP za 

nadzór i prywatyzację ZM Płock SA wskazują, że od 2002 r. wobec Spółki nie 

prowadzono realnych działań prywatyzacyjnych ani restrukturyzacyjnych, 

zastępując je wymianą korespondencji nie posuwającej naprzód żadnego z tych 

procesów. Jednocześnie kontrola wykazała, że istotne informacje (np. na temat 

rzeczywistej wysokości potrzeb inwestycyjnych) będące w posiadaniu DPR I nie 

zostały przekazane innym departamentom. MSP nie wykorzystało także opinii 

europejskich reprezentantów nadzoru weterynaryjnego podważających zasadność 

ponoszenia nakładów na dostosowanie istniejącego zakładu produkcyjnego Spółki 

do norm UE. 

NIK zwraca uwagę na niespójne i nieskoordynowane działania Ministra 

Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa przy prywatyzacji Węglokoks SA. 

Powyższe zaniechania doprowadziły do niegospodarnego wydatkowania ok. 

3 mln zł przez Ministra Skarbu Państwa, nie uwzględniając zbędnych wydatków 

Węglokoksu w kwocie blisko 0,6 mln zł. 

W związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Węglokoks SA z dnia 18 kwietnia 2005 r., zobowiązującą Zarząd 

do sporządzenia wyceny akcji Spółki, przed ich wniesieniem do spółek 

węglowych, wyłoniono rzeczoznawcę do sporządzenia ww. wyceny oraz zawarto 

z nim w dniu 10 czerwca 2005 r. umowę, ustalając wynagrodzenie w wysokości 

561,2 tys. zł brutto. Równolegle z ww. działaniami (podejmowanymi z inicjatywy 

Ministra Gospodarki i Pracy), Ministerstwo Skarbu Państwa w okresie od 

kwietnia do lipca 2005 r. wielokrotnie zwracało się do Zarządu o sfinansowanie 

Niedostateczny 
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przez Węglokoks SA kosztów doradztwa prywatyzacyjnego (określonych na 

3 055,8 tys. zł brutto), w związku z zakładaną prywatyzacją Spółki za 

pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych. Zarząd Węglokoksu SA 

dochował należytej staranności, informując zarówno Ministra Gospodarki i Pracy, 

jak również Ministerstwo Skarbu Państwa, jeszcze przed zawarciem umów na 

przeprowadzenie wyceny akcji Spółki oraz w zakresie doradztwa 

prywatyzacyjnego, o braku merytorycznego i ekonomicznego uzasadnienia dla 

równoczesnego zlecania dwóch niezależnych wycen wartości Spółki51. NIK 

pozytywnie ocenia pod względem celowości i gospodarności fakt, że ostatecznie 

Zarząd Spółki nie podpisał umowy z Ministrem Skarbu Państwa, dotyczącej 

finansowania przez Węglokoks SA kosztów sporządzenia analiz 

przedprywatyzacyjnych52.  

NIK zwraca jednocześnie uwagę, że do zakończenia kontroli w Spółce 

(tj. do dnia 28 stycznia 2009 r.) akcje Węglokoksu SA nie zostały wniesione do 

spółek węglowych, Spółka nie została sprywatyzowana, jak również nie została 

uwzględniona w rządowym programie prywatyzacji na lata 2008–2011. 

3.2.4. WYPŁATA DYWIDENDY 

Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2004–2008 osiągnęło dochody 

z tytułu dywidendy w wysokości 11 203,3 mln zł, w tym w poszczególnych 

latach: 2004 r. – 560,4 mln zł, 2005 r. – 2 139,9 mln zł, 2006 r. – 3 012 mln zł, 

2007 r. – 2 868,2 mln zł, 2008 r. – 2 622,8 mln zł. Spółki z udziałem Skarbu 

Państwa, które wypłacały dywidendę stanowiły zaledwie ok. 15% łącznej liczby 

spółek z udziałem Skarbu Państwa (1 214). W latach objętych kontrolą liczba 

spółek wypłacających dywidendę wahała się od 173 do 188. Podstawową 

przyczyną niewypłacania dywidendy była utrzymująca się słaba sytuacja 

ekonomiczno-finansowa spółek. 

Z naruszeniem zatwierdzonych przez Ministra Skarbu Państwa Wytycznych 

dla JSSP i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających 

                                                 
51 W szczególności uwzględniając, iż dopiero po wniesieniu akcji Węglokoksu SA do spółek węglowych 

możliwe byłoby określenie wpływu tego procesu na rynkową wartość Spółki. Podobne stanowisko zajęła 
Rada Nadzorcza, która uchwałą nr 95/2005/RN/V z dnia 27 czerwca 2005 r. wprawdzie wyraziła zgodę na 
zawarcie umowy z Ministrem Skarbu Państwa, jednak pod warunkiem wyeliminowania dublowania 
wydatków. 

52 Minister Skarbu Państwa w dniu 24 czerwca 2005 r. pomimo to zawarł umowę z doradcą w procesie 
planowanej prywatyzacji Węglokoksu SA. 
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sprawozdania finansowe za rok 2006 nastąpił pobór przez Skarb Państwa od 

Lubelskiego Węgla Bogdanka SA dywidendy za 2006 r. w kwocie 50 mln zł. 

Wytyczne stanowiły, że odstępuje się od poboru dywidendy, gdy Skarb Państwa 

przekazuje spółce w danym roku pomoc finansową (dotację). Skarb Państwa 

w 2006 r. przekazał Spółce dotację budżetową wykorzystaną w kwocie 2 mln zł. 

Ponadto organy Spółki wnioskowały o pozostawienie części zysku na inwestycje 

związane z rozbudową Pola Stefanów. Na wypłatę ww. kwoty dywidendy 

w związku z pogarszającą się sytuacją finansową w 2007 r. Spółka musiała 

zaciągnąć kredyt w kwocie 50 mln zł. 

Minister Skarbu Państwa jako jedyny akcjonariusz Spółki Nafta Polska SA 

akceptował znaczące, bo prawie dwudziestomiesięczne opóźnienie w rozliczeniu 

się Spółki ze Skarbem Państwa z tytułu sprzedaży akcji na kwotę 312,5 mln zł, co 

w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym.  

W dniu 20 grudnia 2006 r. Spółka otrzymała przychody ze sprzedaży ZCh 

Zachem SA oraz ZCh Organika – Sarzyna SA w kwocie 312,5 mln zł53. Koszty 

prywatyzacji i restrukturyzacji wyniosły 2,6 mln zł. Rozliczenie przychodów ze 

SP nastąpiło prawie 20 miesięcy później, tj. w dniu 14 sierpnia 2008 r., poprzez 

nabycie akcji własnych w celu umorzenia. Dokonane przez Spółkę odliczenia 

kosztów zostały zrekompensowane częścią przychodów z tytułu odsetek od 

bankowych lokat kwoty głównej w ww. okresie. Wartość otrzymanych odsetek 

wyniosła 25,3 mln zł. We wskazanym okresie na żadnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Nafty Polskiej SA nie podjęto uchwały w sprawie rozliczenia 

przychodów z prywatyzacji ww. spółek.  

NIK zwraca uwagę, że trudności w rozliczaniu i przekazywaniu 

przychodów z tytułu sprzedaży akcji i udziałów prywatyzowanych spółek miały 

również miejsce w latach 2000–2003. Spółka nie przekazała w terminie środków 

uzyskanych w wyniku sprzedaży: II transzy akcji ORLEN SA, akcji Rafinerii 

Nafty Jedlicze SA oraz udziałów DEC Sp. z o.o. w kwocie 114,5 mln zł54. 

W przypadku Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA w całym okresie 

objętym kontrolą, pomimo wypracowywania zysku w łącznej kwocie 

132 029,9 tys. zł (w 2004 r. – 23 716,4 tys. zł, w 2005 r. – 26 782,7 tys. zł, 

                                                 
53 Cena sprzedaży 324,5 mln zł została pomniejszona o 12 mln zł – kwotę wstrzymaną zgodnie z umową 
sprzedaży ZCh Zachem SA. 
54 Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw sektora naftowego 
w Polsce (Nr ewid. 139/2004/P03049/KGP). 
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w 2006 r. – 26 648,1 tys. zł oraz za 3 kwartały 2008 r. – 16 421,9 tys. zł), Spółka 

nie wypłacała dywidend akcjonariuszom. Skarb Państwa był właścicielem 99,35% 

akcji spółki, a w składzie 9-osobowej Rady Nadzorczej Minister Skarbu Państwa 

posiada większościowy udział i delegował do niej 5 przedstawicieli.  

Walne Zgromadzenie mając na względzie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich55 – określający na co można 

przeznaczyć przychody podmiotu zarządzającego – podejmowało corocznie 

uchwały o przeznaczeniu zysku netto w pełnej wysokości na budowę, rozbudowę 

i modernizację infrastruktury portowej oraz na realizację zadań określonych 

w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 tejże ustawy, tj. prognozowanie, programowanie 

i planowanie rozwoju portu oraz pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby 

rozwoju portu. W związku z powyższymi uchwałami Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia akcjonariusze (Skarb Państwa, gmina i akcjonariusze prywatni) 

nie otrzymują dywidendy. 

3.2.5. AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA 

Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2004–2008 przeprowadziło 129 

kontroli wewnętrznych. Kontrole dotyczące nadzoru właścicielskiego stanowiły 

jednak zaledwie 6% łącznej liczby kontroli (podjęto 8, w tym 7 zakończono). 

Ponadto zakres tych kontroli obejmował przede wszystkim sprawowanie nadzoru 

nad pojedynczymi spółkami56.  

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że nie przeprowadzono żadnego zadania 

audytowego w obszarze nadzoru właścicielskiego. Łącznie w latach 2004–2008 

wykonano 37 zadań audytowych. Planowane na 2006 r. zadanie w obszarze 

nadzoru właścicielskiego Skuteczność czynności nadzorczych podejmowanych 

przez zespoły/wydziały nadzoru w ramach realizacji zadań Ministra Skarbu 

Państwa związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

SP, w związku z reorganizacją Ministerstwa zostało rozpoczęte, lecz odstąpiono 

od jego zakończenia.  

                                                 
55 Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967 ze zm. 
56 Drukarnią Skarbową SA w Warszawie, Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków SA w Warszawie, 
Fabryką Urządzeń Mechanicznych „Wykromet” SA w Częstochowie, Zarządem Morskich Portów Szczecin 
i Świnoujście SA w Szczecinie, Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Transportowym „PPT-Kielce” Sp. z o.o. 
w Kielcach, Przedsiębiorstwem Transportu i Maszyn Drogowych SA w Płońsku. 
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Nadzór właścicielski stanowi jedno z kluczowych zadań, obok m.in. 

przekształceń własnościowych (prywatyzacji), realizowanych przez Ministra 

Skarbu Państwa w ramach funkcji Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa57. 

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, niezrealizowanie 

wniosku sformułowanego w wyniku kontroli Nadzór nad spółkami Skarbu 

Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi w zakresie zaangażowania 

kapitałowego w spółki prawa handlowego, przeprowadzonej w Ministerstwie 

Skarbu Państwa w pierwszej połowie 2004 r. 

Jeden ze sformułowanych wniosków, pomimo przyjęcia do realizacji przez 

Ministra Skarbu Państwa, nie został wykonany. Wniosek dotyczył zrealizowania 

upoważnienia ustawowego, dotyczącego określenia zakresu, trybu i terminów 

składania sprawozdań z wykonania zadań w zakresie wynikającym ze spraw 

związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa – art. 19 ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa58.  

Ministerstwo Skarbu Państwa po przygotowaniu projektu rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie sprawozdań z wykonania zadań w zakresie 

wynikającym ze spraw związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa oraz 

przeprowadzeniu stosownych uzgodnień międzyresortowych w 2004 r. 

wstrzymało wszelkie prace. Departament Prawny Ministerstwa Skarbu Państwa 

nie był w stanie przedstawić przyczyn braku działań w celu realizacji wniosku. 

W okresie objętym kontrolą w Ministerstwie Gospodarki nie 

przeprowadzono żadnej kontroli wewnętrznej w obszarze nadzoru 

właścicielskiego sprawowanego przez Ministra Gospodarki. Natomiast jeden 

z przeprowadzonych audytów dotyczył realizacji zadań z zakresu nadzoru 

właścicielskiego nad działalnością spółek węglowych w okresie 2003 r. – 

I kwartał 2004 r. W jego wyniku zalecono m.in.:  

 opracowanie mechanizmu powodującego wyłączenie pracowników 

właściwego departamentu zasiadających w radach nadzorczych spółek 

węglowych od podejmowania decyzji w odniesieniu do spółek, w których 

zasiadają jako członkowie rad nadzorczych; 

                                                 
57 Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2009 (wersja elektroniczna dostępna na stronie 
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=1803&wysw=4&sub=sub2). 
58 Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm. 
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 opracowanie mechanizmu, zapewniającego skuteczniejsze monitorowanie 

wykonywania uchwał walnych zgromadzeń przez spółki węglowe. 

Ministerstwo Gospodarki podjęło działania wyłącznie w przypadku drugiego 

zalecenia, poprzez realizację pojedynczych zadań w celu wzmocnienia 

monitorowania. W przypadku pierwszego zalecenia stwierdzono, że 

„rekomendacja nr 1 jest mało czytelna i stoi w sprzeczności z rolą jaką ma pełnić 

przedstawiciel ministra w radzie nadzorczej”. W ocenie NIK odstąpienie od 

realizacji pierwszego zalecenia było nieuzasadnione. 

3.2.6. NABÓR I ZMIANY W ORGANACH SPÓŁEK 

NIK pozytywnie ocenia, pod względem celowości podjęcie w Ministerstwie 

Skarbu Państwa i Ministerstwie Gospodarki decyzji w sprawie opracowania 

procedur dotyczących doboru członków do rad nadzorczych, jednakże procedury 

te miały nieprzejrzysty charakter. Pozostawiały znaczną dowolność 

w ostatecznym wyborze osoby obejmującej stanowisko oraz nie wymagały 

określenia przyczyn odwołania i powołania członków rad nadzorczych przed 

upływem kadencji.  

W Ministerstwie Skarbu Państwa obowiązywały dwie procedury dotyczące 

powoływania kandydatów do rad nadzorczych: zarządzenie Ministra Skarbu 

Państwa nr 14 z dnia 31 marca 2005 r.59 oraz zarządzenie Ministra Skarbu 

Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r.60 NIK pozytywnie ocenia, pod względem 

rzetelności, że obydwie procedury wymagały przy powoływaniu do składu rady 

nadzorczej uwzględnienia odpowiedniego przygotowania i doświadczenia 

zawodowego, predyspozycji i nieskazitelnej opinii. Jednocześnie zwraca uwagę 

fakt, że dopiero procedura z 2007 r. wprowadzała postępowanie kwalifikacyjne 

prowadzone przez komisję oraz publikowanie informacji o kandydatach na stronie 

internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa. Jednakże rola komisji ograniczała się 

do zapoznania się z dokumentami przedstawionymi przez kandydatów, 

                                                 
59 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 14 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru 
kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych 
innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy 
danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla 
kandydatów na członków rad nadzorczych. 
60 Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru 
kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych 
innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu. 

Nieprzejrzyste 
procedury naboru 

do rad nadzorczych 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 41

sprawdzenia czy kryteria formalne zostały spełnione, a następnie przedstawienia 

listy kandydatów, którzy przeszli przez tę weryfikację – tzw. krótkiej listy, 

zawierającej w niektórych przypadkach kilkanaście nazwisk, bez wskazania 

kolejności (rankingu) kandydatów lub ewentualnie najlepszego z nich.  

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności fakt, że wprowadzenie 

w grudniu 2007 r. nowej procedury naboru było wykorzystane przez Ministra 

Skarbu Państwa jako wyłączne uzasadnienie decyzji w sprawie zmian w organach 

spółki z udziałem Skarbu Państwa. 

Doprowadzenie do wymiany składu organów spółki KGHM Polska Miedź 

SA w lutym 2008 r., w trakcie trwania kadencji uzasadniono61: „koniecznością 

zapewnienia obsady Rady Nadzorczej KGHM PM SA zgodnie z przyjętymi przez 

Ministra Skarbu Państwa, zarządzeniem nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r., nowymi 

zasadami doboru kandydatów do składu rad nadzorczych”. Ponadto NIK zwraca 

uwagę, że w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybór członków rady nadzorczej 

ww. spółki, toczącym się od stycznia 2008 r., rekomendowano 9 osób 

niespełniających warunków formalnych, z których 5 ostatecznie wybrano.  

Podobnie przedstawiała się sytuacja w Ministerstwie Gospodarki, gdzie 

obowiązywały kolejno dwie procedury dotyczące powoływania kandydatów do 

rad nadzorczych: Zasady i tryb doboru kandydatów do składu rad nadzorczych 

spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych 

podmiotów prawnych – przyjęte przez Ministra Gospodarki w dniu 26 maja 

2006 r. oraz Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu 

Państwa – przyjęte przez Ministra Gospodarki w dniu 6 lutego 2008 r. NIK 

pozytywnie ocenia, pod względem rzetelności, że obydwie procedury wymagały 

przy powoływaniu do składu rady nadzorczej uwzględnienia odpowiedniego 

przygotowania i doświadczenia zawodowego, predyspozycji i nieskazitelnej 

opinii. Ponadto zakładały, że do spółek Skarbu Państwa nie powołuje się 

członków statutowych organów partii politycznych oraz osób zatrudnionych 

w biurach poselskich i senatorskich.  

Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że dopiero procedura z 2008 r. 

wprowadzała postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez komisję oraz 

publikowanie informacji o kandydatach na stronie internetowej Ministerstwa 

                                                 
61 Pismo Ministra Skarbu Państwa nr DKiMNSP-AM-0910-3/08 (DKiMNSP/280/09) z dnia 30 stycznia 
2009 r. 
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Gospodarki. Jednakże rola komisji ograniczała się do zapoznania się 

z dokumentami przedstawionymi przez kandydatów, sprawdzenia czy kryteria 

formalne zostały spełnione, a następnie przedstawienia listy kandydatów, którzy 

przeszli przez tę weryfikację, bez wskazania najlepszego kandydata. 

Pomimo przyjęcia ww. zasad, w Ministerstwie Gospodarki nie prowadzono 

opisanych postępowań kwalifikacyjnych. Wybór członków do rad nadzorczych 

spółek Skarbu Państwa odbywał się poprzez – przewidziane w procedurze – 

wskazanie62 kandydatów spośród członków korpusu służby cywilnej i akceptację 

Ministra Gospodarki, co umożliwiał § 5 ust. 1 Zasad i trybu doboru kandydatów 

do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

Powoływanie do rad nadzorczych w znacznej części (45%) pracowników 

Ministerstwa Skarbu Państwa oraz w przypadku spółek nadzorowanych przez 

Ministra Gospodarki wyłącznie członków korpusu służby cywilnej, pomimo 

pewnych praktycznych zalet takiego rozwiązania – wpływ właściciela na 

członków rad nadzorczych osiągany poprzez dodatkowe związanie stosunkiem 

pracy – budzi wątpliwości ze względu na możliwe konflikty interesów. Zgodnie 

z Zasadami nadzoru korporacyjnego OECD, będącymi częścią składową Zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi 

państwowymi osobami prawnymi, podmiot właścicielski powinien m.in. unikać 

wybierania nadmiernej liczby członków organu przedsiębiorstwa publicznego 

delegowanych ze struktur administracji rządowej. 

Liczba członków rad nadzorczych w podmiotach z udziałem Skarbu 

Państwa systematycznie zmniejszała się: 5,2 tys. osób w 2006 r., 4,9 tys. osób 

w 2007 r. i 4,8 tys. osób w 2008 r.63 Również liczba osób reprezentujących Skarb 

Państwa zmniejszyła się do 1,7 tys. osób, co stanowiło ok. 35% łącznej liczby 

członków rad nadzorczych ww. spółek. Jednocześnie nastąpił wzrost o ok. 30% 

łącznej liczby członków rad nadzorczych będących jednocześnie pracownikami 

Ministerstwa Skarbu Państwa. Wg stanu na dzień 30 września 2008 r. 469 

pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, tj. 67% ogółu pracowników, 

zasiadało w dwóch lub jednej radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu 

Państwa. Jednocześnie, w radach nadzorczych niektórych spółek 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa, członkowie będący pracownikami 

                                                 
62 Przez dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, za zgodą Dyrektora Generalnego. 
63 Stan na koniec roku, w przypadku roku 2008 na dzień 30 września. 
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interesów 
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Ministerstwa Skarbu Państwa stanowili większość. Stwierdzono to m.in. 

w Polmos Toruń SA, Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych Teofilów SA, 

Zakładach Tytoniowych w Lublinie SA. 

Pracownicy komórek nadzoru właścicielskiego pełnili funkcję członka rady 

nadzorczej w jednej lub dwóch spółkach z udziałem Skarbu Państwa – przeciętnie 

wskaźnik ten wynosił 1,8364. Natomiast w przypadku pozostałych pracowników 

Ministerstwa wskaźnik ten wynosił 0,7865. 

NIK zwraca szczególną uwagę na dychotomię sytuacji, w której członek 

rady nadzorczej zobowiązany do dbania o interes spółki jest jednocześnie 

zatrudniony przez właściciela tej spółki. Może to prowadzić do sytuacji, w której 

będzie skłonny do podejmowania decyzji niezgodnej z własnym przekonaniem 

lub oceną rozwiązań najbardziej korzystnych dla spółki, wynikającą 

z obowiązków i odpowiedzialności członka rady nadzorczej określonych 

przepisami Kodeksu spółek handlowych, lecz zgodnie z wolą właściciela. 

W opinii NIK państwo powinno zwrócić szczególną uwagę na ryzyko takiej 

sytuacji i podjąć działania w celu jej ograniczenia. 

W Ministerstwie Skarbu Państwa stwierdzono ponadto przypadki, 

w których członkowie kierownictwa departamentów nadzoru właścicielskiego 

zasiadali w radach nadzorczych spółek, które – zgodnie z przyjętym 

w Ministerstwie podziałem branżowym – były nadzorowane przez ich 

departament. Dotyczyło to następujących osób pełniących funkcję: zastępcy 

dyrektora DNWiP I, dyrektora DNWiP IV, b. dyrektora DIF (członkowie dwóch 

RN spółek przez siebie nadzorowanych) oraz dyrektora DNWiP III, zastępcy 

dyrektora DNWiP IV, dyrektora DNWiPV, zastępcy dyrektora DIF (członkowie 

dwóch RN spółek – jednej nadzorowanej przez ich własny i jednej nadzorowanej 

przez inny departament nadzoru). Powyższa sytuacja oznacza, że osoby te 

nadzorowały same siebie. 

W Ministerstwie Gospodarki występowanie ryzyka konfliktu stwierdzono 

w trakcie przeprowadzonego w 2004 r. zadania audytowego, jednakże nie podjęto 

                                                 
64 Wyliczono na podstawie próby 23 pracowników (wybrano losowo po jednym pracowniku z każdego 
wydziału nadzoru właścicielskiego): 19 pracowników było członkami 2 rad nadzorczych i 4 pracowników 
w 1 radzie nadzorczej. 
65 Z ogólnej równości bilansowej liczby obsadzonych mandatów członków RN pracownikami MSP przez 
Ministra SP: [(186 pracow. w bezpośrednim i pośrednim nadzorze ×1,83 = 340,38) + (569 pozost. pracow. × 
k) = 786 mandatów];  k = 0,78 RN/pracow. w pozostałej grupie pracowników. 
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działań w celu jego zminimalizowania, nie realizując przy tym zalecenia 

audytowego (opisanego na str. 39). 

NIK negatywnie ocenia skalę i zakres zmian przedstawicieli Skarbu 

Państwa w organach nadzorowanych spółek w trakcie trwania kadencji, co było 

niecelowe. Zmian tych w większości przypadków dokonywano bez wskazania 

jakiegokolwiek uzasadnienia. Jednocześnie należy wskazać, że ponad połowę 

postępowań kwalifikacyjnych (65%) na członków rad nadzorczych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa przeprowadzono w celu uzupełnienia składu rady 

nadzorczej, co wynikało z decyzji Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa 

o odwołaniu części członków rad nadzorczych w trakcie trwania kadencji, a tylko 

35% przeprowadzonych postępowań było skutkiem wymiany członków rad 

nadzorczych w związku z upływem kadencji lub rezygnacją66. 

Nieznacznie odmienna, lecz również niepokojąca sytuacja miała miejsce 

w przypadku postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządu. W prawie 

połowie spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2008 r. wszczęto 

248 postępowań kwalifikacyjnych67, w tym: 134 postępowania prowadzono 

w związku z upływem kadencji zarządu lub innymi przyczynami leżącymi po 

stronie członka zarządu a pozostałe 114 (46%) wszczęto w wyniku 

pozakadencyjnych odwołań członków zarządu lub doraźnego rozszerzenia składu 

zarządu. Zwraca uwagę fakt, że w związku z upływem kadencji prowadzono 

jedynie 23% postępowań. 

Dokonanie, w trakcie kontroli NIK, pełnej analizy dotyczącej przyczyn 

odwołania poszczególnych członków organów spółek Skarbu Państwa w latach 

poprzednich nie było możliwe, ponieważ Ministerstwo Skarbu Państwa nie 

dysponowało odpowiednimi danymi (nie zbierano takich danych). 

W okresie objętym kontrolą w 6 spółkach sektora węgla kamiennego 

łącznie odwołano (powołując kolejne) 151 osób ze składów rad nadzorczych, 

w tym w przypadku 75 osób, co stanowi 49,7% wszystkich odwołań, przyczyną 

odwołania nie był upływ kadencji lub rezygnacja. Nie stwierdzono przypadków, 

żeby odwołania były uzależnione od wyników osiąganych przez spółki.  

                                                 
66 Potwierdzają to dane z 2008 r. 
67 Zakończonych pozytywnie w 191 postępowaniach (77%) powołaniem 167 nowych prezesów zarządu 
(87%) i takiej samej liczby 167 członków zarządu (zbieżność liczb przypadkowa). Unieważniono 21 (8%) 
postępowań, a pozostałych 36 (15%) nie zakończono. 

65% zmian 
w trakcie kadencji 
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Podobnie przedstawiała się sytuacja w przypadku odwołań członków 

zarządów. Spośród odwołanych w tym okresie 70 osób, tylko 36 przypadków 

było związanych z upływem kadencji, w 51,4% przyczyną odwołania nie był 

upływ kadencji lub rezygnacja. Nie wskazywano przyczyn odwołań.  

W Nafcie Polskiej SA w latach 2004–2008 funkcję Prezesa Zarządu Spółki 

pełniło siedem osób, a stanowiska 2 członków Zarządu Spółki zajmowało 

10 osób. Żaden członek Zarządu Spółki nie pełnił swej funkcji przez całą 

kadencję. W Zakładzie Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA dokonano w tym 

okresie pięciu zmian w składzie Zarządu Spółki, w Zakładach Azotowych Puławy 

SA Rada Nadzorcza przeprowadziła łącznie 12 postępowań kwalifikacyjnych na 

członków Zarządu, a w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA Rada 

Nadzorcza wszczęła i zakończyła 25 postępowań kwalifikacyjnych na członków 

Zarządu, w tym 13 bez wyłaniania kandydata. W Przedsiębiorstwie Usług 

Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. dokonano sześciu zmian składu Rady 

Nadzorczej jednej kadencji, w Zakładach Azotowych Puławy SA odwołano 

z funkcji członka Rady Nadzorczej osiem osób, a w spółkach Zarząd Morskiego 

Portu Gdynia SA, DALMOR SA i Polski Rejestr Statków SA począwszy od 

2006 r., przed upływem kadencji nastąpiły odpowiednio dziewięciokrotnie, 

pięciokrotnie i czterokrotnie zmiany członków w składzie ich Rad Nadzorczych. 

W KGHM Polska Miedź SA pięciokrotnie podejmowano decyzję w sprawie 

odwoływania członków Rady Nadzorczej, a w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. 

– ośmiokrotnie. W okresie kadencji od 1 lipca 2005 r. do 30 czerwca 2008 r. 

Zarząd Totalizatora pracował w 11 różnych składach.  

W 2006 roku, przed upływem kadencji Zarządu Morskiego Portu Gdynia 

SA, bez związku z sytuacją ekonomiczną oraz bez podania przyczyn, odwołani 

zostali przez Radę Nadzorczą, prezes oraz wiceprezes Zarządu Portu. 

Wnioskujący o odwołanie przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa w składzie 

Rady Nadzorczej poinformował jedynie, że decyzja taka jest suwerenną decyzją 

akcjonariusza większościowego, nie spowodowaną negatywną oceną działalności 

tych osób w Zarządzie, ani złymi wynikami Spółki. 

W latach 2004–2008 Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa 

Finansowego Silesia Sp. z o.o. odwołało 16 spośród 21 osób wchodzących 

w skład Rady Nadzorczej Spółki. Równocześnie w powyższym okresie ze składu 

Zarządu TFS odwołano 6 z 9 osób pełniących funkcję członka Zarządu TFS, 
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z tego 4 osoby zostały odwołane przez Zgromadzenie Wspólników TFS, a 2 przez 

Radę Nadzorczą Spółki. Zarówno Zgromadzenie Wspólników TFS, jak i Rada 

Nadzorcza TFS nie wskazały uzasadnienia podjęcia uchwał w powyższych 

sprawach. 

Podobnie sytuacja przedstawiała się w spółkach z mniejszościowym 

udziałem Skarbu Państwa, ale znajdujących się pod kontrolą państwa68. W okresie 

objętym kontrolą doszło do 42 zmian w składzie rady nadzorczej PKN ORLEN 

SA, m.in. w dniu 31 stycznia 2006 r. w trakcie kadencji odwołano 4 członków 

Rady Nadzorczej, w dniu 31 maja 2007 r. odwołano 4 członków Rady 

Nadzorczej, w dniu 7 lutego 2008 r. w trakcie kadencji odwołano 6 członków 

Rady Nadzorczej. Konsekwencją zmian w Radzie Nadzorczej były zmiany 

w składzie Zarządu PKN ORLEN SA. W okresie objętym kontrolą odwołanych 

zostało łącznie 19 członków Zarządu Spółki: 5 w 2004 r., 2 w 2005 r. (upływ 

kadencji), 1 w 2006 r., 4 w 2007 r., 7 w 2008 r. (upływ kadencji). W spółce 

CIECH SA w dniu 17 lutego 2006 r., w trakcie kadencji (rozpoczętej w połowie 

2005 r.) zmieniono 6 członków Rady Nadzorczej, zaś w dniu 24 lipca 2006 r. 

kolejnych 2.  

NIK zwraca uwagę, że najwięcej zmian dokonywano każdorazowo po 

zmianie na stanowisku Ministra Skarbu Państwa, wskazując przy tym 

konieczność wzmocnienia nadzoru nad spółką. Jednakże powoływane osoby nie 

zawsze dysponowały odpowiednim przygotowaniem. M.in. członek rady 

nadzorczej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., oddelegowany do pełnienia 

obowiązków członka zarządu, zorganizował w lipcu 2006 r. podczas wyścigów 

konnych w Sopocie zabawę fantową i ustanowił nagrody rzeczowe w grze 

losowej bez stosownego zezwolenia, co było niezgodne z art. 6 ust 1 ustawy 

z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych69. 

W ocenie NIK wielokrotne zmiany organów dezorganizowały pracę spółek 

Skarbu Państwa, co było widoczne m.in. w braku poprawy ich sytuacji 

ekonomiczno-finansowej.  

Zarząd Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z opóźnieniem zareagował na 

znaczący spadek sprzedaży produktów w 2006 r., co było spowodowane licznymi 

                                                 
68 Skarb Państwa jest znaczącym inwestorem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości. 
69 Dz.U.  z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm. 
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zmianami wśród członków Zarządu Spółki – 9 składów Zarządu oraz działaniem 

Zarządu Spółki przez większą część roku (8 miesięcy) bez prezesa.  

Pomimo częstych zmian składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług 

Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. oraz podejmowanych przez nią działań 

obejmujących m.in. dwukrotną zmianę prezesa Zarządu Spółki nie poprawiła się 

sytuacja Spółki. Spośród 15 celów, założonych w Strategii Spółki na lata 2007–

2008, tylko dwa zostały osiągnięte. Natomiast nie osiągnięto, m.in. zwiększenia 

stopnia wykorzystania hoteli do poziomu 65% oraz przyrostu wskaźnika 

rentowności do poziomu 3%. Ponadto nie podejmowano działań zmierzających do 

sprzedaży niewykorzystywanych nieruchomości.  

NIK zwraca uwagę na nieracjonalne postępowanie Rady Nadzorczej 

Lubelskiego Węgla Bogdanka SA w sprawie odwołania we wrześniu 2006 r. 

członków Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, podobnie jak Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, nie zobowiązała Zarządu Spółki do działań określonych 

w rządowym programie konsolidacji Spółki ze spółkami sektora energetycznego, 

a następnie podjęła decyzję o odwołaniu jego członków wobec braku działań 

w tym zakresie. W konsekwencji powyższej decyzji Rada Nadzorcza 

oddelegowała dwóch swoich członków do czasowego wykonywania obowiązków 

w Zarządzie Spółki. Osoby te nie zawiesiły uczestnictwa w Radzie Nadzorczej 

i brały udział w jej posiedzeniach, m.in. w głosowaniu na temat własnego 

wynagrodzenia za pracę w Zarządzie.  

Jednocześnie NIK negatywnie ocenia działanie Rady Nadzorczej 

Lubelskiego Węgla Bogdanka SA w składzie niezgodnym z wymogami §17 ust. 1 

Statutu Spółki (6 członków) w okresach: 19 września 2006 r. – 19 grudnia 2006 r. 

oraz 30 czerwca 2007 r. – 21 sierpnia 2007 r. Rada Nadzorcza w wyniku 

oddelegowania swoich członków do Zarządu straciła prawną możliwość 

podejmowania wiążących uchwał. Rada Nadzorcza w ww. okresach dokonała 

m.in. wyboru członków Zarządu. 

W ocenie NIK dopuszczenie do sytuacji, w której na członków rad 

nadzorczych powoływano kandydatów niespełniających wymagań określonych 

w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji70, było 

działaniem nierzetelnym i niecelowym. 

                                                 
70 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
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W 2006 roku do składu rad nadzorczych powołano 4 osoby nieposiadające 

zdanego egzaminu na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek 

z udziałem Skarbu Państwa, co stanowiło naruszenie art. 69a ust. 2 w związku 

z art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W dniu 10 stycznia 

2007 r. Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych zwrócił 

się z prośbą do Ministra Gospodarki o dokonanie zmian w radach nadzorczych 

i powołanie osób posiadających uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej, 

ponieważ do dnia 10 stycznia 2007 r. wskazane osoby, pomimo ustnego 

zobowiązania do zdania egzaminu, nie wywiązały się z obowiązku. Odpowiednie 

zmiany zostały przeprowadzone. 

Postępowania kwalifikacyjne na członków zarządów nadzorowanych spółek 

były nieprzejrzyste oraz odbywały się z naruszeniem obowiązujących przepisów.  

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, przeprowadziła 

w 2006 r. postępowanie uzupełniające w sprawie naboru dwóch członków 

Zarządu w sposób niezapewniający przejrzystości działania. Po rozmowie 

kwalifikacyjnej z kandydatami, dokonaniu oceny ich przydatności do pełnienia 

funkcji członka zarządu, zgodnie z kryteriami konkursowymi, a następnie 

uszeregowaniu kandydatów na liście rankingowej według liczby zdobytych 

punktów, członkowie Rady Nadzorczej wyrazili wątpliwość, co do wiążącego 

charakteru oceny punktowej przy dokonaniu wyboru kandydatów na członków 

zarządu. W wyniku oddzielnego głosowania do Zarządu Spółki wybrano 

kandydata, który znajdował się na miejscu 7 wśród 9 uczestników z 409 punktami 

na 800 punktów możliwych do uzyskania. 

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. ustalając sposób 

przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu 

przyjmowała, że punktacja uzyskana przez kandydatów w rozmowach 

kwalifikacyjnych ma charakter pomocniczy w całokształcie oceny ich 

predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji. Ocenie punktowej nie podlegały takie 

elementy jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe kandydata. W wyniku 

przyjętych zasad na stanowiska członków Zarządu Spółki wybierano osoby, które 

nie uzyskiwały największej liczby punków w indywidualnej ocenie odpowiedzi 

na pytania Rady Nadzorczej. 

Rady Nadzorcze Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA, Zakładów 

Azotowych Puławy SA oraz spółki Polski Rejestr Statków SA w pięciu 
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postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowisko członka zarządu nie dochowały 

terminu wynikającego z dyspozycji § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach 

handlowych71, tj. wszczęcia tych postępowań w terminie co najmniej trzech 

miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowych członków zarządu. 

Rada Nadzorcza Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT SA nie 

zamieściła w protokole z postępowania kwalifikacyjnego omówienia treści 

przeprowadzonych rozmów z kandydatami, co stanowiło naruszenie § 10 ust. 2 

ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto w trakcie przedmiotowego 

postępowania kwalifikacyjnego nierzetelnie realizowała własną uchwałę 

w sprawie postępowań kwalifikacyjnych, która wymagała dokonania opisu 

rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami (§ 3) oraz rejestracji przebiegu rozmów 

(§ 4). 

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy SA w dziewięciu 

postępowaniach kwalifikacyjnych nie zażądała od kandydatów złożenia 

oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, do czego 

zobowiązywał ją § 6 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto 

Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy SA nie przyjmując w formie 

uchwały czterech protokołów z przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych, 

działała wbrew postanowieniom przyjętego przez nią do stosowania Regulaminu 

przeprowadzania postępowania na stanowiska członków Zarządu ZAP 

wybieranych w drodze konkursu (§ 17 pkt 1). 

Rada Nadzorcza spółki Polski Rejestr Statków SA przeprowadzając 

postępowanie kwalifikacyjne w 2007 r. nie określiła w uchwale o wszczęciu 

postępowania szczegółowych informacji wymaganych § 4 pkt 1–4 oraz pkt 6–8 

ww. rozporządzenia Rady Ministrów, tj. stanowiska członka zarządu, będącego 

przedmiotem postępowania, terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń 

kandydatów, daty otwarcia zgłoszeń, terminu i miejsca przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej, terminu, miejsca i sposobu uzyskiwania przez 

kandydatów informacji o spółce, terminu i miejsca publikacji ogłoszenia 

                                                 
71 Dz.U. Nr.55, poz.476 ze zm. 
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o postępowaniu oraz treści tego ogłoszenia, sposobu informowania kandydatów 

o wynikach postępowania. 

W trakcie pięciu postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych przez Radę 

Nadzorczą Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. niezgodnie 

z postanowieniem § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów rozpatrzono 

zgłoszenia 14 kandydatów niespełniających wymogów określonych 

w ogłoszeniach o postępowaniu kwalifikacyjnym. Ponadto w Spółce nie było 

protokołów z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą dziewięciu postępowań 

kwalifikacyjnych, czym naruszono § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady 

Ministrów.  

NIK zwraca uwagę na występowanie przypadków niezapewnienia 

odpowiedniego składu członków rad nadzorczych pod względem posiadanego 

doświadczenia branżowego, m.in. w składzie Rady Nadzorczej spółki Lubelski 

Węgiel Bogdanka SA nie było specjalisty branżowego z zakresu górnictwa, co 

było niezgodne z przyjętymi do stosowania Zasadami nadzoru. 

W przypadku konkursu przeprowadzonego w Katowickim Holdingu 

Węglowym SA w 2007 r. Rada Nadzorcza – wbrew wcześniejszej praktyce – nie 

punktowała wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego. 

W postępowaniu tym do składu zarządu powołano osobę, która nie uzyskała 

największej liczby punktów z odpowiedzi na pytania zadane przez Radę 

Nadzorczą. Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę uzyskaną liczbę punktów oraz 

niepunktowane w tym postępowaniu kryteria odnoszące się do kwalifikacji 

i predyspozycji kandydatów w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o powołaniu 

na stanowisko wiceprezesa zarządu osoby, która uzyskała drugą w kolejności 

liczbę punktów. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że Rada Nadzorcza tej samej 

spółki w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. 

produkcji Katowickiego Holdingu Węglowego SA, przeprowadzonym w marcu 

i kwietniu 2006 r., punktowała te kryteria, z punktowania których zrezygnowała 

w postępowaniu kwalifikacyjnym w roku 2007. Wówczas powołano osobę, która 

uzyskała najwyższą liczbę punktów. Pomimo powyższych zastrzeżeń, NIK nie 

zgłasza uwag do zgodności przeprowadzanych w Katowickim Holdingu 

Węglowym SA postępowań z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych72. 

3.2.7. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK 

NIK negatywnie ocenia nieprzestrzeganie przez członków zarządów spółek 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa postanowień ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby pełniące funkcje publiczne73.  

Członkowie Zarządu (prezes i wiceprezes) Zakładów Tekstylno-

Konfekcyjnych Teofilów SA w okresie od dnia 9 kwietnia 2003 r. do dnia 

30 grudnia 2004 r. posiadali odpowiednio 51% i 21% udziałów w Grupie TEO 

Sp. z o.o., czym naruszyli art. 4 pkt 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, który stanowi 

(w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy), że członkowie zarządów spółek 

z większościowym udziałem Skarbu Państwa nie mogą posiadać w spółkach 

prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej 

niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek. Ponadto Prezes 

Zakładów naruszył art. 4 pkt 1 ww. ustawy pełniąc w okresie od dnia 9 kwietnia 

2003 r. do dnia 17 marca 2005 r. funkcję Prezesa Grupy TEO Sp. z o.o.  

Spośród 19 osób pełniących funkcję Członka Zarządu w Polskim 

Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA, sześć osób sprawowało funkcje 

członków rady nadzorczej lub zarządu w więcej niż dwóch spółkach prawa 

handlowego, należących do Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Było to niezgodne 

z art. 6 ww. ustawy, który stanowi, że członkowie zarządu spółki mogą być 

członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego w przypadku ich zgłoszenia do powyższych organów przez SP lub 

spółkę z większościowym udziałem SP, lecz nie więcej niż w dwóch spółkach 

prawa handlowego z udziałem ww. zgłaszających podmiotów. 

W Zakładach Azotowych Puławy SA przekroczono o 20 dni w jednym 

przypadku termin na złożenie oświadczenia majątkowego oraz doszło do 

niezłożenia oświadczenia majątkowego w dniu opuszczenia stanowiska, czym 

                                                 
72 Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm. 
73 Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm. 
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naruszono przepis art. 10 ust. 4 ww. ustawy. Podobna sytuacja wystąpiła również 

w Fabryce Szlifierek JOTES SA, gdzie Prezes Zarządu nie złożył Ministrowi 

Skarbu Państwa oświadczenia o stanie majątkowym z chwilą opuszczenia 

stanowiska.  

W Polskich Liniach Lotniczych LOT SA nie określono zasad postępowania 

z oświadczeniami majątkowymi składanymi na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. 

z art. 2 pkt 9 ww. ustawy. 

3.2.8. OGRANICZENIA W WYNAGRODZENIACH DLA CZŁONKÓW ORGANÓW 

SPÓŁEK 

NIK nie zgłasza w większości przypadków uwag do prawidłowości 

ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek. Ich 

wysokość była zgodna z przepisami art. 8 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi74 i nie 

przekraczała odpowiednio sześciokrotności i jednokrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

Stwierdzono jednakże przypadki wypłacania nagród w sposób niezgodny 

z przepisami art. 5 ust. 1-3 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, a także § 2 ust. 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego 

wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym 

niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania75, wskazującymi 

rodzaje przysługujących świadczeń pieniężnych. M.in. w Zakładach Azotowych 

Puławy SA w okresie objętym kontrolą członkom Zarządu wypłacono nagrody 

z okazji Dnia Chemika na łączną kwotę 12 335 zł. Ponadto Rada Nadzorcza ww. 

Spółki przyznając nagrody roczne członkom Zarządu oraz Prezesowi Zarządu 

wliczyła do podstawy nagrody rocznej w 2005 r. wartość nagrody z okazji Dnia 

Chemika, co skutkowało naruszeniem art. 10 ust. 7 ww. ustawy. W konsekwencji 

zawyżenie wypłaconych nagród rocznych wyniosło 1 439,50 zł. 

                                                 
74 Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm. 
75 Dz.U. Nr 14, poz. 139. 
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Podobna sytuacja wystąpiła w Kompanii Węglowej SA, spółce 

nadzorowanej przez Ministra Gospodarki. W okresie objętym kontrolą ze 

środków Spółki wypłacono na rzecz 20 członków Zarządu świadczenia 

o charakterze pieniężnym, takie jak deputaty węglowe i nagrody z okazji „Dnia 

Górnika” oraz wydano bony towarowe, których nie przewidywały przepisy ww. 

ustawy, jak również wydane na jej podstawie rozporządzenie. Łączna wartość 

tych świadczeń, wypłaconych, zdaniem NIK, w sposób nienależny, wyniosła 

694,3 tys. zł. Ponadto ośmiu członkom Zarządu Spółki, w okresie od marca 

2004 r. do sierpnia 2008 r., wypłacono nagrody jubileuszowe, zdaniem NIK, 

w wysokości o 92,1 tys. zł wyższej od należnej, wynikającej z § 2 ust. 2 pkt 1 ww. 

rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych. Ustalono bowiem, że przy 

obliczaniu wysokości ww. świadczeń stosowano obowiązujące w KW SA Zasady 

wynagradzania76, których postanowienia nie obejmowały członków Zarządu 

Spółki. Z tych samych powodów w październiku 2006 r. wypłacono jednemu 

z członków Zarządu Spółki odprawę pieniężną z tytułu przejścia na emeryturę 

w kwocie niższej od należnej o 13,4 tys. zł.  

Ponadto w okresie od czerwca 2005 r. do grudnia 2008 r. Kompania 

Węglowa SA poniosła koszty z tytułu wpłat składek kapitałowych, lokowanych 

na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych utworzonych na rzecz 19 

członków Zarządu KW SA w łącznej kwocie 550,9 tys. zł. Zdaniem NIK, 

zawarcie przez Spółkę w umowach ubezpieczeniowych odrębnych klauzul 

kapitałowych było niezgodne z przepisami ww. ustawy o wynagradzaniu oraz 

ww. rozporządzenia w sprawie świadczeń dodatkowych. Przepisy te nie zezwalały 

na przyznawanie świadczeń w postaci finansowania indywidualnych składek 

o charakterze inwestycyjnym lub kapitałowym, których celem jest zapewnienie 

uzyskiwania w przyszłości dodatkowych wypłat pieniężnych beneficjentom tych 

ubezpieczeń. 

3.2.9. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PRZEZ ORGANY SPÓŁEK 

Naruszenia przepisów występowały w pracach rad nadzorczych BUMAR 

Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 

                                                 
76 Zasady wynagradzania osób kierownictwa kopalń, zakładów górniczych i specjalistycznych jednostek 
organizacyjnych KW SA, będących pełnomocnikami Zarządu KW SA, zatrudnionymi na podstawie umowy 
o pracę, oraz pracowników zatrudnionych w Centrali KW SA. 

Słaby nadzór 
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Rada Nadzorcza BUMAR Sp. z o.o. wbrew postanowieniom art. 219 § 3 

Kodeksu spółek handlowych nie przedstawiła zgromadzeniu wspólników 

pisemnego sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą:  

 sprawozdania finansowego za 2006 r.,  

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006,  

 wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez 

Spółkę w roku obrotowym 2006.  

Rada Nadzorcza nie przekazała również sprawozdania z oceny działalności 

Zarządu Spółki w 2006 r., mimo wypracowanej praktyki corocznego 

przekazywania takiej oceny. Ponadto w 2006 r. Rada Nadzorcza nie złożyła 

zgromadzeniu wspólników żadnego sprawozdania dotyczącego zadań związanych 

z kontrolą i oceną realizacji uchwał. 

W przypadku Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych 

Sp. z o.o. sporządzone za 2006 r. sprawozdanie finansowe było niekompletne – 

nie zawierało rachunku przepływów pieniężnych, czym naruszono art. 45 ust. 3 

ustawy o rachunkowości. Brak tego składnika powodował, iż sprawozdania nie 

odpowiadały wymogom określonym w art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości.  

Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Polskiego Rejestru Statków SA, sprawozdań finansowych za lata 2006 i 2007 

nastąpiło z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 86 i 24 dni, co naruszało 

przepis art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 

Jednocześnie NIK stwierdza, że rady nadzorcze w większości badanych 

Spółek wypełniały formalne wymagania nadzoru nad ich działalnością: 

dokonywano ocen sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych 

spółek za lata 2004–2007, sprawozdania sporządzano zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w Kodeksie spółek handlowych, 

sprawozdania podlegały badaniu przez biegłych rewidentów, i uzyskiwały od nich 

opinie bez zastrzeżeń. 

Występujące przypadki bezczynności rady nadzorczej przy pogarszającej 

się sytuacji w spółce świadczą o nierzetelności wykonywanego nadzoru. 

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka SA zaniechała dokonywania 

bieżącej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej i  gospodarczej Spółki 

w 2007 r., pomimo znaczącego pogorszenia się tej sytuacji. Dopiero w grudniu 

Bezczynność rady 
nadzorczej 
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2007 r. Rada Nadzorcza zwróciła się do Zarządu Spółki o podjęcie 

zintensyfikowanych działań w celu wykonania planu techniczno-ekonomicznego 

na 2007 r. oraz wprowadzenia rozwiązań służących poprawie wyników 

ekonomiczno-finansowych Spółki. 

Ponadto, w ocenie NIK organy Spółki niezabezpieczyły interesu Spółki 

przy tworzeniu podmiotu Górnik Łęczna SA. W dniu 27 czerwca 2007 r. Lubelski 

Węgiel Bogdanka SA objął, za kwotę 420 tys. zł 35% kapitału zakładowego nowo 

utworzonej spółki, nie zapewniając sobie jednocześnie żadnego przedstawiciela 

w Radzie Nadzorczej. Środki przekazywane przez Lubelski Węgiel Bogdanka SA 

w ramach umów sponsoringu i reklamy w okresie lipiec 2006 r. – czerwiec 

2008 r. stanowiły 63% przychodów Górnik Łęczna SA.  

W BUMAR Sp. z o.o. stwierdzono przypadki opieszałych lub 

nieodpowiednich działań organów Spółki we wdrażaniu zaleceń lub wytycznych 

wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników lub Ministerstwo Skarbu Państwa. 

Dotyczyło to m.in. kontroli stanu realizacji kontraktów malezyjskiego 

i indyjskiego, spraw związanych ze spółką Ursus czy sprawy dostosowania 

umowy spółki BUMAR do wymogów zawartych w zarządzeniu nr 41 Ministra 

SP z dnia 19 października 2005 r. (Zasady nadzoru).  

Regionalny Fundusz Gospodarczy SA nie posiadał strategii działania, co 

przyczyniło się do niestabilnej sytuacji finansowej Spółki. W okresie 2006–

III kw. 2008 r. Spółka niedobory środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

pokrywała wpływami z działalności pozaoperacyjnej – m.in. ze sprzedaży 

składników majątku trwałego oraz w wyniku umorzenia zobowiązań lub 

rozwiązania rezerw na zobowiązania77, a także z działalności finansowej – 

głównie odsetkami od lokat bankowych78. Spółka nie uzyskiwała dywidend od 

spółek zależnych. Jedną z przyczyn trudności w osiągnięciu trwałej poprawy 

wyników z działalności operacyjnej, w ocenie NIK, był brak jednej strategii 

działania Spółki. Spółka w kontrolowanym okresie zleciła opracowanie trzech 

planów długofalowych, z których żaden nie został zrealizowany. Rada Nadzorcza 

Spółki akceptowała coroczne opracowywanie kolejnych 6–7-letnich planów 

działalności Spółki. 

                                                 
77 Tj. przychodami powstałymi na skutek działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przed 2006 r. 
78 Wartość inwestycji krótkoterminowych w latach 2006-III kw. 2008 r. wynosiła w granicach od 53,8 mln zł 

na koniec 2007 r. do 63,4 mln zł na koniec III kw. 2008 r. 
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Wadliwa współpraca pomiędzy organami statutowymi w spółkach 

z udziałem Skarbu Państwa wpływała niekorzystnie na sytuację spółek. 

W DALMOR SA Zarząd nie zrealizował dwóch uchwał Rady Nadzorczej 

dotyczących skierowania wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac modernizacyjnych urządzeń 

i wydatkowania na ten cel łącznej kwoty 7 120,3 tys. zł. Przyczyną powyższej 

sytuacji był brak zgody (akceptacji) Ministra Skarbu Państwa (pełniącego funkcję 

walnego zgromadzenia akcjonariuszy) na odbycie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie modernizacji urządzeń. 

W Polmos Toruń SA Zarząd, pomimo oczekiwań Rady Nadzorczej, nie 

podjął skutecznych działań w celu poprawy kondycji finansowej Spółki oraz nie 

przedstawił Radzie Nadzorczej umów zawartych przez Zarząd. Konsekwencją 

powyższego było odwołanie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz 

nieudzielenie im na wniosek Rady Nadzorczej absolutorium przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

W Fabryce Form Metalowych FORMET SA stwierdzono przekraczanie 

przez Zarząd zakresu upoważnień – zawartych w uchwałach Walnych 

Zgromadzeń Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Spółki – do zbycia lub zakupu 

środków trwałych. 

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, udzielanie przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników absolutorium 

członkom zarządu i członkom rad nadzorczych spółek, którzy nieprawidłowo 

wywiązywali się z obowiązków. 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Usług 

Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w dniu 23 czerwca 2006 r. udzieliło 

Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r. Powyższą 

decyzję podjęto pomimo odwołania Prezesa Zarządu z zajmowanego stanowiska 

przez Radę Nadzorczą z dniem 11 maja 2006 r. w związku ze zbyciem 

nieruchomości w Olsztynie w 2005 r., bez zgody Zgromadzenia Wspólników. 

Stanowisko Rady Nadzorczej potwierdził Departament Prawny Ministerstwa 

Skarbu Państwa, który stwierdził naruszenie umowy Spółki przy zawieraniu 

transakcji. 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników BUMAR Sp. z o.o. udzieliło 

członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r., 

Wadliwa 
współpraca 

Absolutorium bez 
związku 

z działaniami Spółki 



Ważniejsze wyniki kontroli 

 57

pomimo że nie przeprowadziła ona postępowania kwalifikacyjnego, do którego 

zobowiązywał Radę Nadzorczą art. 19a ust. 2 ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji, oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 

w niektórych spółkach handlowych. Dodatkowo Rada Nadzorcza ww. Spółki 

odwołała trzech z pięciu członków Zarządu, w wyniku czego Zarząd stracił 

prawną możliwość podejmowania wiążących uchwał. Rada Nadzorcza nie 

dopełniła również obowiązku wynikającego z art. 219 § 3 ustawy Kodeks spółek 

handlowych, tj. nie dokonała w 2007 r. oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 

W toku kontroli stwierdzono przypadki podejmowania przez walne 

zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników uchwał sprzecznych ze 

stanowiskiem rady nadzorczej. Pomimo faktu, że stanowisko rady nadzorczej nie 

jest obligatoryjne dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia 

wspólników, to należy zwrócić uwagę, że opisane poniżej przypadki 

charakteryzują się wiarygodnym uzasadnieniem stanowiska rady nadzorczej 

w przeciwieństwie do braku lub ogólnego uzasadnienia uchwały walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników. 

Sytuacja taka miała miejsce w omówionym wcześniej przypadku 

dotyczącym Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 

Natomiast w przypadku Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o., 

pomimo stosownej rekomendacji Rady Nadzorczej, nie udzielono absolutorium 

żadnemu członkowi Zarządu za rok obrotowy 2005, w którym Spółka osiągnęła 

zysk netto w wysokości 332,8 mln zł.  

Walne zgromadzenia akcjonariuszy z opóźnieniami podejmowały 

wymagane działania, co naruszało przepisy ustawy o rachunkowości. 

Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. nie 

zatwierdziło sprawozdań finansowych Spółki za 2005 r. i 2007 r. w terminie 

wymaganym na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tj. w ciągu 

6 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe TFS za rok obrotowy 

2005 r. zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Spółki dopiero 

w dniu 29 listopada 2006 r., tj. 152 dni po upływie wymaganego terminu. 

Natomiast do dnia 31 grudnia 2008 r. Zgromadzenie Wspólników TFS nie 

Opóźnienia 
w zatwierdzaniu 

przez WZA 
sprawozdań 
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zatwierdziło sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. Niezatwierdzanie 

sprawozdań finansowych w terminie wskazanym w ustawie o rachunkowości 

stanowi o niedopełnieniu przez Zgromadzenie Wspólników TFS podstawowych 

obowiązków właścicielskich określonych w art. 228 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

Zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Polskiego Rejestru Statków SA, sprawozdań finansowych za lata 2006 i 2007 

nastąpiło z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 86 i 24 dni, co naruszało 

przepis art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W ocenie NIK wskazane przez 

Ministra Skarbu Państwa okoliczności – tj. zmiana ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji, wszczęcie i niezakończenie postępowań kwalifikacyjnych na 

członków Zarządu oraz upływ kadencji Rady Nadzorczej – które zbiegły się 

z terminem zatwierdzania sprawozdań finansowych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, potwierdzają negatywną ocenę sprawowanego nadzoru przez 

Ministra Skarbu Państwa, który nie tylko nie był w stanie rzetelnie realizować 

zatwierdzonych przez siebie Zasad nadzoru, lecz nie przestrzegał także przepisów 

powszechnie obowiązujących. Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji 

i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw weszła w życie w dniu 28 lipca 

2006 r., co oznacza, że Minister Skarbu Państwa miał 11 miesięcy (do dnia 

30 czerwca 2007 r.) na dostosowanie się, w ramach sprawowanego nadzoru, do 

zmiany związanej z powoływaniem i odwoływaniem przez Radę Nadzorczą 

Spółki członków Zarządu. Również rozpoczynanie postępowań kwalifikacyjnych 

na członków Zarządu tuż przed upływem terminu na zatwierdzenie sprawozdań 

finansowych za rok 2006 nie było działaniem właściwym. 

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości zatwierdzenie 

rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez organ jednostki 

dominującej powinno odbyć się nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego79. 

W przypadku Węglokoks SA wszystkie skonsolidowane sprawozdania za lata 

2003, 2005 i 2006 zatwierdzano z opóźnieniami dochodzącymi do 2 miesięcy. 

NIK negatywnie ocenia fakt niepodjęcia przez Ministra Skarbu Państwa, 

działającego jako zgromadzenie wspólników, skutecznych działań w ramach 

sprawowanego nadzoru właścicielskiego, w celu uregulowania sytuacji 

                                                 
79 Wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2008 r. 
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majątkowej Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. powstałej w wyniku 

zwrotu udzielonej w 2003 r. pomocy publicznej. 

W dniu 27 lutego 2003 r. Minister Skarbu Państwa zawarł ze Spółką umowę 

o udzieleniu pomocy publicznej w formie określonej w art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców80. Pomoc publiczna została udzielona Spółce 

w formie dokapitalizowania, tj. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego 

o 50 000 tys. zł i objęcie przez Skarb Państwa 100 tys. udziałów 

w podwyższonym kapitale. Wartość pomocy publicznej obliczono na kwotę 

17 759 tys. zł.  

W związku z wykorzystaniem przez Spółkę udzielonej pomocy publicznej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pismem z dnia 28 października 2005 r. Minister 

Skarbu Państwa wezwał Spółkę do zwrotu pomocy wraz z odsetkami. Na 

podstawie wezwania Spółka w dniu 21 listopada 2005 r. zwróciła środki 

w kwocie 23 760,9 tys. zł, tj. kwotę główną 17 759 tys. zł wraz z odsetkami – 

6 001,9 tys. zł.  

NIK, nie kwestionując słuszności decyzji w przedmiocie dokonania zwrotu 

pomocy publicznej81, zwraca uwagę na tryb dokonania zwrotu środków z tytułu 

pomocy publicznej. Przy czym ustawa o warunkach dopuszczalności 

i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, jak i uchylająca ją 

ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej82, nie zawierają regulacji w tym zakresie. Obie ustawy – 

odpowiednio w art. 37 i art. 28 – wskazują jedynie sposoby przymusowego 

ściągnięcia kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy wraz 

z odsetkami (nie może zatem budzić wątpliwości, że zwrot pomocy w każdym 

przypadku przybierze postać świadczenia pieniężnego). Jednocześnie należy 

podkreślić, że przepisy art. 189 §1 i art. 198 §1 Kodeksu spółek handlowych 

uniemożliwiają zwrot wspólnikom wniesionych wkładów tak w całości, jak 

i w części.  

                                                 
80 Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm. 
81 Zaszły przesłanki określone w § 7 ust. 1 umowy z dnia 27 lutego 2003 r. przy posiłkowym zastosowaniu 
art. 35 ust. 4 ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców 
(w związku z utratą mocy przez tę ustawę z dniem 31 maja 2004 r.). 
82 Dz.U. Nr 123, poz. 1291 ze zm. 
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W konsekwencji dokonanego przez Spółkę zwrotu środków, Skarb Państwa 

posiadał w Spółce m.in. 100 tys. udziałów (ustanowionych w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego) o łącznej wartości 50 000 tys. zł, które 

ostatecznie objął za kwotę 32 241 tys. zł (różnica pomiędzy kwotą 50 000 tys. zł 

i 17 759 tys. zł), podczas gdy w art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

określono, że udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.  

Minister Skarbu Państwa, występujący w podwójnej roli, tj. organu 

udzielającego pomocy publicznej oraz organu wykonującego prawa z udziałów 

posiadanych przez Skarb Państwa w TFS, przed wezwaniem Spółki do zwrotu 

środków stanowiących równowartość pomocy publicznej powinien wskazać 

Spółce szczegółowy sposób tego zwrotu, w celu uregulowania stanu kapitałów 

Spółki.  

W ocenie NIK dopuszczalną formą rozliczenia zwróconych środków 

pomocy publicznej był tryb przewidziany w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, 

przy czym umorzenie udziałów nie musi każdorazowo powodować obniżenia 

kapitału zakładowego, może nastąpić z czystego zysku (art. 199 ust. 5 i 6). NIK 

zwraca uwagę, że Zarząd TFS przed dokonaniem zwrotu środków pomocy 

publicznej, w piśmie z dnia 3 listopada 2005 r. (nr TFS/NZP/1070/05) 

skierowanym do Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego  I 

w Ministerstwie Skarbu Państwa, wskazał na potrzebę stosownych decyzji 

Zgromadzenia Wspólników Spółki m.in. z uwagi na fakt, że (cyt.) „(…) brak jest 

ustawowych przesłanek do dokonania zwrotu bez stosownego tytułu prawnego”.  

NIK negatywnie ocenia, pod względem rzetelności, również nierozpatrzenie 

przez Zgromadzenie Wspólników TFS do dnia 31 grudnia 2008 r. wniosku 

Zarządu dotyczącego zwołania Zgromadzenia Wspólników Spółki w celu 

uregulowania kapitału zakładowego Spółki. 

3.2.10. NIEWYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 

26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków83 minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa był zobowiązany do zbycia 51% akcji Polskiego Rejestru 

Statków SA (PRS SA) nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

                                                 
83 Dz. U. Nr 103, poz.1098 ze zm. 
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komercjalizacji Polskiego Rejestru Statków. Pomimo upływu 7 i pół roku od 

dokonania komercjalizacji tego przedsiębiorstwa (1 lipca 2001 r.), Skarb Państwa 

był w dalszym ciągu właścicielem 100% akcji spółki.  

Były Minister Skarbu Państwa oświadczył84, że „jeżeli prywatyzacja 

Polskiego Rejestru Statków nie została przeprowadzona przez tak długi czas i to 

przez różne rządy, to oznacza, że ta koncepcja ma poważne wady”. W swoim 

oświadczeniu Minister nie wskazał jednak wad koncepcji prywatyzacji spółki, ani 

przyczyn niepodjęcia ewentualnych działań zmierzających do zmiany przepisów 

ww. ustawy. W opinii NIK, w przypadku stwierdzenia, że przyjęta koncepcja 

prywatyzacji PRS SA zawiera wady Minister Skarbu Państwa powinien wystąpić 

z inicjatywą ustawodawczą, w celu dokonania zmiany stanu prawnego 

regulującego kwestię zbycia akcji PRS SA. 

Nie zrealizowano także wymogów ustawowych dotyczących portów 

morskich. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie 

ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw85, podmioty zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla 

gospodarki narodowej posiadające udziały lub akcje w spółkach działających 

w sferze eksploatacji powinny je zbyć do dnia 31 grudnia 2005 r. Do czasu 

zakończenia kontroli NIK Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA nadal posiadał 

udziały w podmiotach ze sfery eksploatacji, a Minister Skarbu Państwa nie 

występował z inicjatywą zmiany ustawowego terminu zbywania udziałów i akcji.  

Dodatkowo NIK zwraca uwagę na fakt, że postanowienia statutu PRS SA, 

określone w § 25 ust. 1 (członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje 

Walne Zgromadzenie) oraz w § 29 ust. 3 pkt 1 (do kompetencji Rady Nadzorczej 

należy w szczególności wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków 

Zarządu) choć były zgodne z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 18 ust. 3 ustawy 

o Polskim Rejestrze Statków, to jednak były niespójne z przepisem art. 19a ust. 186 

ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 

                                                 
84 Oświadczenie z dnia 11 lutego 2009 r. 
85 Dz.U. Nr 281, poz. 2782 ze zm. 
86 W związku z art. 69a ust. 3. 
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4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 
KONTROLI 

4.1. Organizacja kontroli 

W przygotowaniu kontroli uwzględnione zostały wyniki wcześniejszych 

kontroli NIK, analizy i oceny dostępne na stronach internetowych oraz w prasie, 

materiały z prac komisji sejmowych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi 

spółek Skarbu Państwa oraz zapytania i interpelacje poselskie. 

Jednostki do kontroli dobrano w sposób celowy z uwzględnieniem 

następujących kryteriów: geograficznego – siedziby spółek w różnych regionach 

kraju (po 3 spółki w każdym z 8 województw: kujawsko-pomorskim, lubelskim, 

łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-

mazurskim oraz 6 spółek w województwie mazowieckim), sektorowego – spółki 

należą do różnych sektorów gospodarki (budownictwo – 1, energetyka – 1, 

finanse i bankowość – 1, górnictwo i kopalnictwo – 3, przetwórstwo przemysłowe 

– 3, usługi – 6, przemysł chemiczny – 3, przemysł elektromaszynowy – 3, 

przemysł lekki – 1, przemysł spożywczy – 2, rolnictwo – 1, transport – 2), 

organizacyjnego – kontrolą objęto 24 spółki akcyjne oraz 6 spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz struktury kapitału – 18 spółek jednoosobowych SP i 12 

spółek z większościowym udziałem SP. 

4.2. Postępowanie kontrolne  
i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

NIK skierowała 34 wystąpienia pokontrolne, w tym 32 do kierowników 

jednostek kontrolowanych oraz dwa wystąpienia do jednostki nadrzędnej – 

wyniki kontroli w Towarzystwie Finansowym Silesia Sp. z o.o. oraz 

Textilimpexie Sp. z o.o. uzasadniały skierowanie wystąpień także do jednostki 

nadrzędnej, czyli nadzorującego spółki Ministra Skarbu Państwa. 

Spośród 34 wystąpień pokontrolnych, zastrzeżenia do ocen, uwag 

i wniosków zostały zgłoszone do 8 wystąpień: 

 4 zastrzeżenia Ministra Skarbu Państwa zgłoszone do wystąpienia 

skierowanego po kontroli w Ministerstwie Skarbu Państwa zostały 

oddalone; 

Dobór jednostek 
do kontroli 

Rozpatrywanie 
zastrzeżeń do 

wystąpień 
pokontrolnych 
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 zastrzeżenie Ministra Skarbu Państwa zgłoszone do wystąpienia 

skierowanego po kontroli w Towarzystwie Finansowym Silesia Sp. 

z o.o. zostało częściowo uwzględnione; 

 5 zastrzeżeń Ministra Skarbu Państwa zgłoszonych do wystąpienia 

skierowanego po kontroli w Textilimpex Sp. z o.o. zostało oddalonych; 

 spośród 10 zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Gospodarki jedno 

zastrzeżenie zostało uwzględnione, pozostałe zastrzeżenia oddalono; 

 zastrzeżenie zgłoszone przez Zarząd Textilimpex Sp. z o.o. zostało 

uwzględnione; 

 zastrzeżenie zgłoszone przez Zarząd Towarzystwa Finansowego 

Silesia Sp. z o.o. zostało oddalone; 

 zastrzeżenie zgłoszone przez Zarząd Regionalnego Funduszu 

Gospodarczego SA zostało oddalone; 

 spośród 4 zastrzeżeń zgłoszonych przez Zarząd Kompanii Węglowej 

SA jedno zastrzeżenie zostało uwzględnione, pozostałe zastrzeżenia 

oddalono. 

Zastrzeżenie zgłoszone przez Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT SA ze 

względu na wpłynięcie po terminie zostało pozostawione bez rozpatrzenia. 

Wnioski pokontrolne skierowane do jednostek kontrolowanych dotyczyły 

przedstawionych poniżej zagadnień. 

Do Ministra Skarbu Państwa wnioskowano o: 

1. Zapewnienie przestrzegania Zasad nadzoru, w tym szczególnie bieżącego 

monitorowania działalności spółek. 

2. Określenie dla spółek Skarbu Państwa długoterminowych celów, m.in. 

parametrów ekonomicznych do osiągnięcia, oraz mierników ich realizacji. 

3. Podjęcie działań w celu skrócenia czasu opracowywania i publikowania 

zbiorczych raportów dotyczących nadzorowanych spółek Skarbu Państwa.  

4. Zapewnienie przejrzystości obowiązujących procedur dotyczących wyboru 

członków rad nadzorczych spółek nadzorowanych przez Skarb Państwa. 

5. Zapewnienie przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych na członków 

zarządów nadzorowanych spółek. 

6. Wzmocnienie mechanizmów audytu i kontroli wewnętrznej w obszarze 

nadzoru właścicielskiego. 

7. Wznowienie działań w celu zrealizowania upoważnienia ustawowego, 

dotyczącego określenia zakresu, trybu i terminów składania sprawozdań 

Wnioski 
pokontrolne 
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z wykonania zadań w zakresie wynikającym ze spraw związanych 

z reprezentowaniem Skarbu Państwa – art. 19 ustawy o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

Ponadto, w związku z wystąpieniami skierowanymi do Ministra Skarbu Państwa 

po kontrolach w Towarzystwie Finansowym Silesia Sp. z o.o. oraz Textilimpex 

Sp. z o.o. wnioskowano o: skorygowanie stanu kapitałów, usunięcie 

nieprawidłowości powstałej na skutek niewniesienia przez Skarb Państwa akcji 

2 spółek, wprowadzenie do umowy spółki zapisów zgodnych z wymogami 

określonymi w punkcie 8 Zasad nadzoru właścicielskiego w Spółkach z udziałem 

Skarbu Państwa (w odniesieniu do Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.) 

oraz podjęcie działań zapewniających bardziej wnikliwe sprawowanie przez Radę 

Nadzorczą funkcji nadzorczych w spółce (Textilimpex Sp. z o.o.). 

Do Ministra Gospodarki wnioskowano o: 

1. Określenie spółkom sektora górnictwa węgla kamiennego długoterminowych 

celów – m.in. parametrów ekonomicznych do osiągnięcia – oraz mierników 

ich realizacji. 

2. Zapewnienie przestrzegania Zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego 

przez Ministra Gospodarki nad przedsiębiorstwami górniczymi – spółkami 

z udziałem Skarbu Państwa, w tym szczególnie bieżącego monitorowania 

działalności spółek. 

3. Opracowywanie i publikowanie zbiorczych raportów dotyczących 

nadzorowanych spółek Skarbu Państwa.  

4. Zapewnienie przejrzystości obowiązujących procedur dotyczących doboru 

członków rad nadzorczych nadzorowanych spółek. 

5. Zapewnienie przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych na członków 

zarządu nadzorowanych spółek. 

6. Wzmocnienie mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze nadzoru 

właścicielskiego. 

7. Rozważenie ponownego zbadania obszaru nadzoru właścicielskiego w ramach 

audytu wewnętrznego. 

W przypadku wniosków pokontrolnych skierowanych do zarządów spółek, NIK 

wnioskowała m.in. o opracowanie lub korektę strategii spółki, podejmowanie 

działań zgodnie z przyjętymi strategiami, podjecie działań w celu poprawy 

sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej, określenie zasad postępowania 

z oświadczeniami majątkowymi, uregulowanie polityki rachunkowości, 
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terminowe składanie sprawozdań finansowych, wypłacanie wynagrodzeń 

członkom organów spółki zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. 

W odpowiedziach na wystąpienia kontrolne adresaci wystąpień 

poinformowali o przyjęciu do realizacji wniosków skierowanych przez NIK. 

Minister Skarbu Państwa poinformował m.in., że właściwe merytorycznie 

departamenty MSP, na bieżąco monitorują działalność spółek. Przyjęta 

wewnętrznym zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa nr 12 z dnia 31 marca 

2005 r. w sprawie zasad postępowania przy wykonywaniu czynności nadzorczych 

przez komórki organizacyjne MSP koncepcja ustalania ścisłych ekonomicznych 

parametrów do osiągnięcia, budziła wiele kontrowersji, również prawnych, 

z uwagi na zapisy Kodeksu spółek handlowych, które zabraniają wydawania 

Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Mając na 

względzie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz realne 

możliwości stosowania przedmiotowego zarządzenia, w Ministerstwie Skarbu 

Państwa podjęto działania w celu nowelizacji zarządzenia nr 12. Departament 

Analiz MSP podjął działania polegające na bieżącym monitoringu terminowości 

i poprawności wprowadzania do systemu ZSI MSP danych ze sprawozdań 

finansowych przez komórki merytoryczne MSP, sprawujące nadzór nad spółkami. 

Procedury dotyczące wyboru członków rad nadzorczych spółek nadzorowanych 

przez Ministra Skarbu Państwa są realizowane na podstawie obowiązujących 

w MSP przepisów i zarządzeń wewnętrznych. Wraz z wejściem w życie 

zarządzenia Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie 

zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych 

z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych 

nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, zmienionego kolejno 

zarządzeniem Nr 12 z dnia 6 maja 2008 r. oraz zarządzeniem Nr 17 z dnia 

27 kwietnia 2009 r., które wprowadziło konkursowy tryb wyboru członków Rad 

Nadzorczych oraz obowiązek publikacji wyników konkursów na stronach 

internetowych MSP, procedury dotyczące wyboru członków rad nadzorczych 

nadzorowanych przez Skarb Państwa spółek stały się przejrzyste. Procedury 

dotyczące postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządów nadzorowanych 

spółek są realizowane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Członkowie Zarządów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek 

powoływani są przez Rady Nadzorcze po przeprowadzeniu postępowania 
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kwalifikacyjnego, którego szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia określa 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu 

w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476, ze zm.). 

W wyniku przeprowadzanej corocznie w Ministerstwie Skarbu Państwa analizy 

ryzyka w obszarach działania Ministra Skarbu Państwa, wyodrębnione zostały 

3 obszary o najwyższym poziomie ryzyka, w tym nadzór właścicielski. 

W związku z powyższym w planie na rok 2010 i lata następne zostanie ujęte co 

najmniej jedno zadanie audytowe w obszarze nadzoru właścicielskiego. Kontrole 

wewnętrzne przeprowadzane przez departament właściwy do spraw kontroli 

obejmują swoim zakresem procesy prywatyzacyjne, nadzór nad wykonywaniem 

uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz 

wykorzystanie udzielonych dotacji przez określone podmioty. Kwestia realizacji 

upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa zostanie 

rozstrzygnięta podczas prac nad projektem nowej ustawy regulującej zasady 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. 

W odniesieniu do Textilimpex Sp. z o.o. Minister Skarbu Państwa 

poinformował o podjętych działaniach w celu bardziej wnikliwego realizowania 

funkcji nadzorczych przez Radę Nadzorczą.  

Minister Gospodarki poinformował m.in., że podjęto działania mające na 

celu zatwierdzanie strategii poszczególnych spółek górnictwa węgla kamiennego 

przez Walne Zgromadzenia. Strategie poszczególnych spółek mają zawierać 

m.in.: analizę strategiczną i cele strategiczne spółki, strategię inwestycyjną, 

a w tym przewidywany zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, efektywność 

inwestycji, źródła finansowania inwestycji, strategię restrukturyzacji i zarządzania 

majątkiem pozaprodukcyjnym, w tym akcjami i udziałami w innych podmiotach 

gospodarczych. Ponadto w strategiach zawarta będzie prognoza podstawowych 

wskaźników technicznych i ekonomiczno-finansowych spółki. Ministerstwo 

Gospodarki opracowuje nowy dokument określający zasady nadzoru 

właścicielskiego, który będzie zbiorem wytycznych dla organów spółek będących 

w nadzorze właścicielskim Ministra Gospodarki. Ponadto poczynając od 

II kwartału 2009 r. Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych 

przedstawia Kierownictwu Ministerstwa zbiorczą informację opracowaną na 
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podstawie kwartalnych informacji o spółkach. Ministerstwo Gospodarki planuje 

wprowadzić cykliczne spotkania (2 razy do roku) z przedstawicielami Skarbu 

Państwa zasiadającymi w radach nadzorczych spółek będących w nadzorze 

właścicielskim Ministra Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki stoi na 

stanowisku, iż publikowanie raportu, który sumuje dane dwóch tak 

nieporównywalnych sektorów jak górnictwo węgla kamiennego i specjalne strefy 

ekonomiczne jest niezasadne, gdyż nie odzwierciedlałoby rzeczywistej sytuacji 

żadnej z tych branż. Ujednolicona procedura dotycząca kształtowania składów rad 

nadzorczych będzie stanowiła część zasad nadzoru właścicielskiego 

opracowywanych obecnie w Ministerstwie Gospodarki. Kryteria doboru i zasady 

wyznaczania członków rad nadzorczych zostaną zmodyfikowane w taki sposób, 

by w jeszcze większym stopniu niż dotychczas zapewnić profesjonalne, rzetelne 

i neutralne politycznie wykonywanie zadań zgodnie z interesem Skarbu Państwa. 

Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do rad nadzorczych z pismem w sprawie 

ujednolicenia postępowań kwalifikacyjnych na członków zarządów, w ten sposób 

aby punktować wszystkie kryteria oceny kandydata w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. Zaplanowano kontrolę wewnętrzną związaną z zagadnieniami 

nadzoru właścicielskiego oraz w planie audytu uwzględnione zostaną wyniki 

kontroli dokonane przez NIK. 

Informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 

pokontrolnych przekazali także adresaci pozostałych wystąpień pokontrolnych. 

Na podstawie art. 51 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli kontrolerzy 

trzykrotnie w trakcie kontroli w Textilimpex Sp. z o.o. skierowali do Rady 

Nadzorczej Spółki informację o działaniach Zarządu na niekorzyść spółki 

i wiedzy na ten temat osoby przewidywanej do objęcia stanowiska Prezesa 

Zarządu Spółki (wcześniej członka Zarządu). 

Rada Nadzorcza uznała, że nie ma przeciwwskazań do powołania tej osoby 

na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Również Minister Skarbu Państwa pismem 

z dnia 28 października 2008 r. został w sposób szczegółowy poinformowany 

o przedmiotowej sprawie. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Najwyższa Izba Kontroli sporządziła 

trzy zawiadomienia do Prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa oraz jedno zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Zawiadomienie na 
podstawie art. 51 

ustawy o NIK 

Zawiadomienia do 
organów ścigania 
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W związku z kontrolą w Polskie Tatry SA, NIK w dniu 28 lipca 2009 r. 

zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Zakopanem o uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa określonego w art. 585 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 

polegającego na działaniu na szkodę Spółki. 

W związku z kontrolą w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA, NIK w dniu 

31 lipca 2009 r. zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Lublinie o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 296 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny87, polegającego na niedopełnieniu obowiązków. 

W związku z kontrolą w Textilimpex Sp. z o.o., NIK w dniu 12 listopada 

2009 r. zawiadomiła Prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście o uzasadnionym 

podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w art. 284 § 2, art. 296 § 3 

Kodeksu karnego oraz art. 585 § 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych. 

W związku z kontrolą w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” 

SA, NIK w dniu 15 lipca 2009 r. zawiadomiła Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Delegatura w Łodzi o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

określonego w art. 271 § 1 ustawy Kodeks karny, polegającego na poświadczeniu 

w dokumencie złożonym w Sądzie Rejonowym w Łodzi okoliczności mającej 

znaczenie prawne, poprzez niezgodne z prawdą oświadczenie o niezajmowaniu 

stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

 

                                                 
87  Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji przeprowadził kontrolę 

w następujących jednostkach: 

1. Ministerstwo Skarbu Państwa 

2. Ministerstwo Gospodarki 

3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 

4. Nafta Polska SA 

5. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 

Delegatura NIK w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SA 

2. Polmos Toruń SA 

3. Fabryka Form Metalowych FORMET SA. 

Delegatura NIK w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA 

2. Przedsiębiorstwo Połowów Przetwórstwa i Handlu DALMOR SA 

3. Polski Rejestr Statków SA. 

Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Kompania Węglowa SA 

2. Węglokoks SA 

3. Regionalny Fundusz Gospodarczy SA. 

Delegatura NIK w Krakowie przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. 

2. Polskie Tatry SA 

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków SA. 
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Delegatura NIK w Lublinie przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA 

2. Zakłady Azotowe Puławy SA 

3. Zakłady Tytoniowe w Lublinie SA. 

Delegatura NIK w Łodzi przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów SA 

2. Fabryka Szlifierek JOTES SA 

3. Textilimpex Sp. z o.o. 

Delegatura NIK w Olsztynie przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Mieszkaniowych Sp. z o.o. 

2. Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA 

3. Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwo OLZNAS - CN Sp. z o.o. 

Delegatura NIK w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Huta Stalowa Wola SA 

2. Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" SA 

3. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Pektowin SA. 

Delegatura NIK w Warszawie przeprowadziła kontrolę w następujących jednostkach: 

1. Bumar Sp. z o.o. 

2. Polskie Linie Lotnicze LOT SA 

3. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA. 

5.2. 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; 
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5. Minister Skarbu Państwa; 

6. Minister Gospodarki;  

7. Minister Finansów; 

8. Minister Sprawiedliwości; 

9. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej; 

10. Sejmowa Komisja Gospodarki; 

11. Sejmowa Komisja Skarbu Państwa; 

12. Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej; 

13. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej; 

14. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP; 

15. Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

16. Rzecznik Praw Obywatelskich; 

17. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 

18. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

5.3. Wykaz osób zajmujących kierownicze stanowiska88 

1. Minister Skarbu Państwa: 

- od 02.04.2003 r. do 22.01.2004 r. Piotr Czyżewski, 
- od 22.01.2004 r. do 28.01.2004 r. Jerzy Hausner, 
- od 28.01.2004 r. do 02.05.2004 r. Zbigniew Kaniewski, 
- od 02.05.2004 r. do 31.10.2005 r. Jacek Socha, 
- od 31.10.2005 r. do 03.01.2006 r. Andrzej Mikosz, 
- od 03.01.2006 r. do 15.02.2006 r. Kazimierz Marcinkiewicz, 
- od 15.02.2006 r. do 16.11.2007 r. Wojciech Jasiński, 
- od 16.11.2007 r.                            Aleksander Grad. 

2. Minister Gospodarki: 

- od 07.01.2003 r. do 31.03.2005 r. Jerzy Hausner, 
- od 31.03.2005 r. do 31.10.2005 r. Jacek Piechota, 
- od 31.10.2005 r. do 16.11.2007 r. Piotr Grzegorz Woźniak, 
- od 16.11.2007 r.                            Waldemar Pawlak. 

                                                 
88 Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Gospodarki. 
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5.4. Wykaz aktów prawnych dot. kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze 

zm.). 

2. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, 

poz. 437, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze 

zm.). 

4. Ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 171, poz. 1397 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz.1584 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 223, poz. 1655.). 

9. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich 

wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego 

lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. Nr 132, poz. 1108 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm. – akt uchylony). 

11. Ustawa z dnia 17 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

w latach 2008-2015 (Dz.U. Nr 192, poz. 1379.). 

12. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, 

poz. 27 ze zm.). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy 

spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad 

odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od 

opracowania analizy (Dz.U. Nr 64, poz. 408 ze zm. – akt uchylony). 
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14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 77, poz. 864 ze zm.). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń 

i egzaminów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których Skarb 

Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz.U. Nr 198, poz. 2038 ze zm.). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach 

handlowych (Dz.U. Nr.55, poz.476 ze zm.). 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2007 r. w sprawie listy spółek 

o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. 

Nr 178, poz. 1251). 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie listy spółek 

o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz.U. 

Nr 260, poz. 2174 – akt uchylony). 

19. Zarządzenie nr 12 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad 

postępowania przy wykonywaniu czynności nadzorczych przez komórki organizacyjne 

Ministerstwa Skarbu Państwa realizujące zadania Ministra Skarbu Państwa związane ze 

sprawowaniem nadzoru właścicielskiego (akt niepublikowany). 

20. Zarządzenie Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 2005 r., w sprawie zasad 

i trybu doboru kandydatów do składu Rad Nadzorczych spółek handlowych z udziałem 

Skarbu Państwa i Rad Nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez 

Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków 

Rad Nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na 

członków Rad Nadzorczych (Dz.Urz. MSP Nr 1, poz. 1 ze zm.). 

21. Zarządzenie nr 45 Ministra Skarbu Państwa z 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu 

doboru kandydatów do składu Rad Nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu 

Państwa i Rad Nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra 

Skarbu Państwa (Dz.Urz. MSP Nr 2, poz.4). 


