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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Kwestie zasadności zakupów usług doradczych i medialnych  były przedmiotem 
co najmniej kilku interpelacji i zapytań poselskich. 

Wydatki na sponsoring oraz zakup usług doradczych i medialnych były 
przedmiotem pojedynczych kontroli NIK, ale nigdy nie były badane systemowo. 

W mediach pojawiają się wątpliwości, czy działalność sponsoringowa  
i medialna spółek z udziałem Skarbu Państwa faktycznie zmierza do realizacji jej 
zasadniczych celów – tj.  propagowania marki spółki i budowy jej pozytywnego 
wizerunku.  

W latach  W latach 2007–2015 r. 148 spółek nadzorowanych przez Ministra 
Skarbu Państwa tylko na zakup usług medialnych (reklamowych) wydało  
356,6 mln zł.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co kontrolowaliśmy? 02 

Czy wydatki na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze 
ponoszone przez spółki Skarbu Państwa są zgodne z obowiązującymi zasadami 
i gospodarne? 

W szczególności: 

 Czy działalność sponsoringowa prowadzona była zgodnie z obowiązującymi 
zasadami?  

 Jak spółki mierzyły efekty działalności sponsoringowej, medialnej  
oraz doradczej?  

 Czy spółki z udziałem Skarbu Państwa osiągały założone cele tej 
działalności? 

 Czy gospodarnie wydawane były pieniądze na działalność sponsoringową, 
zakup usług medialnych i doradczych? 

 

Ponadto kontrolą objęto działania spółek związane z utworzeniem  
Polskiej Fundacji Narodowej. 



 

 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 

Spółki działające w grupach 
kapitałowych utworzonych 

przez spółki z udziałem 
Skarbu Państwa 

Spółki działające   
z udziałem Skarbu 

Państwa 

20 



Stwierdzony stan – wydatki skontrolowanych spółek  
na sponsoring, darowizny i mecenat (w mln zł)  04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wydatki skontrolowanych spółek  
na zakup usług doradczych i medialnych (w mln zł) 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – wydatki skontrolowanych spółek  
na zakup usług medialnych wg rodzaju mediów (w mln zł) 

06 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
na podstawie wyników kontroli.   



Stwierdzony stan – struktura wydatków na zakup  
usług medialnych wg rodzaju mediów w latach 2015–2017 (I połowa) 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – udział ważniejszych zleceniobiorców  
w wydatkach skontrolowanych spółek na zakup telewizyjnych  
usług medialnych w latach 2015–2017 (I połowa) 

08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – udział ważniejszych zleceniobiorców  
w wydatkach skontrolowanych spółek na zakup prasowych  
usług medialnych 

09 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 

Główne tytuły prasowe: 

 Agora SA - Gazeta Wyborcza, 

 Bonnier Business Polska sp. z o.o.  
- Puls Biznesu, Dziennik Polski, 

 Polska Press sp. z o.o. - 19 dzienników  
i ok. 150 tygodników lokalnych, 

 Forum SA - Gazeta Polska Codziennie, 

 Gremi Media SA – Rzeczpospolita, 

 Fratria sp. z o.o. - Gazeta Bankowa. 



Stwierdzony stan – wartość zakupów prasowych usług  
medialnych wg głównych dostawców (w mln zł) 

10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – wartość zakupów prasowych  
usług medialnych wg głównych dostawców (w mln zł) 

11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



12 
Stwierdzony stan – udział ważniejszych zleceniobiorców  
w wydatkach skontrolowanych spółek na zakup radiowych  
usług medialnych w latach 2015–2017 (I połowa) 

Źródło: Obliczenia własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – zbadane próby wydatków wg rodzaju (w %) 13 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – podsumowanie 14 

 

 Kontrolowana działalność nie jest objęta przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 19 z 20 zbadanych spółek ustaliło własne, korporacyjne zasady 
prowadzenia sponsoringu. 

 Wszystkie spółki miały korporacyjne procedury zakupu usług, w tym 
medialnych i doradczych. 

 Wszystkie spółki (poza jedną) oceniały efektywność sponsoringu, 
zlecając oceny profesjonalnym firmom lub dokonując samodzielnej 
oceny efektów; wyniki  były dla nich satysfakcjonujące. 

 W 12 spółkach naruszane były wewnętrzne regulacje sponsoringu,  
a w 10 nie przestrzegano zasad zlecania usług medialnych i/lub 
doradczych. 

 W 13 spółkach nieprawidłowe działania lub zaniechania stwarzały ryzyko 
niegospodarności. 



Stwierdzony stan – podsumowanie cd. 15 

 Główne nieprawidłowości to : 

– sponsorowanie podmiotów, przedsięwzięć lub obiektów pomimo 
ujemnego wyniku finansowego, bez umieszczenia zadania w planie  
lub bez zawarcia stosownej umowy, 

– zlecanie usług bez oszacowania wartości zamówienia, dokonywanie 
wyboru wykonawcy z naruszeniem zasad oraz nienależyte rozliczenia 
wykonanych prac.  

 W trzech spółkach (z tytułu trzech umów) poniesiono niegospodarne 
wydatki w łącznej wysokości prawie 660 tys. zł. 

 Dziewięć skontrolowanych spółek Fundatorów Polskiej Fundacji 
Narodowej oczekiwało powstania dynamicznego podmiotu wspierającego  
promocję polskiej gospodarki. Po powstaniu PFN spółki nie uzyskały 
wpływu na jej działania. Czterech Fundatorów bezskutecznie zażądało  
od Fundacji przedstawienia planów działania oraz informacji o sposobie 
rozdysponowania otrzymanych środków. Wystąpienia te pozostały bez 
odpowiedzi.  



16 Ocena ogólna 

NIK negatywnie, pod względem legalności, ocenia nieprzestrzeganie przez 
spółki wewnętrznych zasad lub procedur działalności sponsoringowej,  
a także zlecania usług doradczych lub medialnych. Negatywna ocena NIK 
dotyczy także tych działań władz spółek, w wyniku których poniesione 
zostały niegospodarne wydatki lub powstało ryzyko poniesienia takich 
wydatków. 
NIK pozytywnie ocenia fakt, że wewnętrzne regulacje sponsoringu  
i zakupu usług  stwarzały przesłanki do uzyskiwania celów promocyjnych 
adekwatnych do poziomu finansowego zaangażowania sponsorskiego 
oraz do osiągania efektów związanych z zakupem usług.  
Jednak, aż w 12 spółkach doszło do naruszeń zasad lub procedur 
sponsoringu, a w 10 spółkach do niezgodnego z przepisami zlecania usług 
doradczych lub medialnych.  
W 13 spółkach zaniechania lub działania niezgodne z wewnętrznymi 
przepisami spowodowały ryzyko niegospodarności, a w skrajnych 
przypadkach trzech umów doprowadziły do niegospodarnego 
wydatkowania środków.  



17 Ocena ogólna cd. 

NIK pozytywnie ocenia też prowadzenie ocen efektywności sponsoringu 
oraz kontrolę osiągania efektów zleconych usług doradczych i medialnych. 
Spółki uznały wyniki tych ocen i weryfikacji za satysfakcjonujące.  
Działalność sponsoringowa wspomogła m.in. funkcjonowanie różnych 
dziedzin sportu, obiektów sportowych, przedsięwzięć kulturalnych, 
artystycznych i biznesowych.  
Spółki Fundatorzy PFN oczekiwały, że Fundacja skutecznie wesprze 
promocję polskiej gospodarki i ułatwi osiąganie celów biznesowych.  
Po jej powstaniu rozpoczął się jednak proces alienacji PFN ze środowiska, 
które ją utworzyło. Na brak przejrzystości działań Fundacji zareagowały 
tylko cztery spośród objętych kontrolą dziewięciu spółek – Fundatorów, 
pozostałe zaś wykazały bierność.  



Wnioski 18 

Do ministrów wykonujących prawa z akcji w spółkach działających  
z udziałem Skarbu Państwa 

 Doprowadzenie poprzez działania przedstawicieli Skarbu Państwa  
w radach nadzorczych spółek do ścisłej kontroli przestrzegania  
przez zarządy wewnętrznych uregulowań dotyczących działalności 
sponsoringowej oraz zakupów usług doradczych i medialnych. 

Do zarządów spółek Fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej  

 Podjęcie poprzez przedstawicieli w Radzie Polskiej Fundacji Narodowej 
działań zapewniających bieżące otrzymywanie pełnych informacji  
o zrealizowanych, bieżących i planowanych działaniach tej Fundacji oraz  
o sposobie rozdysponowania środków wpłacanych przez Fundatorów. 

 



19 Działania po kontroli 

 Do wszystkich 20 skontrolowanych spółek skierowane zostały wystąpienia 
pokontrolne.  

 W wystąpieniach sformułowano łącznie 20 wniosków pokontrolnych.  

 Dwanaście spośród nich zostało zrealizowanych, trzy znajdują się w trakcie 
realizacji a pięciu dotychczas nie zrealizowano. 

 Do treści czterech wystąpień skutecznie złożonych zostało 21 zastrzeżeń,  
z których  jedno uwzględniono w całości, dwa częściowo, a 18 oddalono. 



Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

Zdjęcie czarno-białe 

Źródło: Arcaion/pixabay.com 


