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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Od stycznia 2017 r. zmienił się sposób nadzoru właścicielskiego nad 

spółkami prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Zadania  

w zakresie nadzoru przejął Prezes Rady Ministrów, który przekazał 

wykonywanie uprawnień innym członkom Rady Ministrów. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje prawa z udziałów lub akcji 

Skarbu Państwa w 21 spółkach z branży rolno-spożywczej, które  

do końca 2016 r. wykonywał Minister Skarbu Państwa. 

 14 spółek to rolno-spożywcze rynki hurtowe. 



Spółki nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Struktura kapitału zakładowego spółek nadzorowanych  

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dane za 2017 r.) 
03 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRiRW. 



Struktura zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa  

w spółkach nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(dane za 2017 r.) 

04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRiRW. 



Rynki hurtowe w Polsce i wybranych państwach Europy 05 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie: Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak: Rynki hurtowe owoców i warzyw, Warszawa 2017, GFI guide 
wholesale markets in Germany oraz Hanna Rasz: Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej, 
Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz Informacja Nr 430, Grudzień 1996. 



Rynki hurtowe w Polsce z udziałem Skarbu Państwa 06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie: Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak: Rynki hurtowe 
owoców i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017. 



Główne kierunki dystrybucji owoców i warzyw w Polsce 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie: Jarosław Gołębiewski, Wioletta Sobczak: Rynki hurtowe owoców 
i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017. 



Struktura zaopatrzenia handlu detalicznego w Polsce 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 



Placówki handlowe – koncentracja handlu w Polsce  09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS. 



Cele nadzoru właścicielskiego nad spółkami  

z udziałem Skarbu Państwa 
10 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo i skutecznie sprawował 

nadzór właścicielski nad spółkami, w stosunku do których wykonuje 

prawa z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa? 

W szczególności: 

 Czy nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi był 

prawidłowy i czy zapewniał ochronę interesu Skarbu Państwa? 

 Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wdrożył standardy obsady 

kadrowej spółek i czy były one przestrzegane? 

 Czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczał spółkom cele  

i czy były one realizowane? 

 Czy poprawiła się sytuacja ekonomiczno-finansowa spółek? 

 

Co kontrolowaliśmy? 11 



Kogo kontrolowaliśmy? 12 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzył struktury organizacyjne 

odpowiedzialne za nadzór i zapewnił im odpowiednią obsadę kadrową. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawował bieżący nadzór nad 

działalnością spółek poprzez reprezentantów Skarbu Państwa. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywał oceny prawidłowości 

funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach. 

 Nowe standardy nadzoru i obsady kadrowej zostały wprowadzone  

w 12 spółkach, a w jednej częściowo. Działania Ministra RiRW  

nie doprowadziły do ich wprowadzenia w ośmiu spółkach z powodu 

braku zgody organów spółek. 

 Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rad 

nadzorczych były zgodne z przepisami prawa. 

 

 

  

Stwierdzony stan – prawidłowy nadzór właścicielski Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami z branży rolno-spożywczej 
13 



 Podział zysku netto spółek za 2017 r. dokonany został z uwzględnieniem 

polityki dywidendowej Prezesa Rady Ministrów, mając na uwadze sytuację  

i potrzeby spółek.  

Stwierdzony stan – zysk netto spółek nadzorowanych  

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
14 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie rocznych sprawozdań  
złożonych przez spółki  
do Krajowego Rejestru Sądowego. 



Stwierdzony stan – nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

nie był w pełni skuteczny 
15 

Nadzór ten jednak nie był w pełni skuteczny, gdyż jego cele nie zostały w okresie 

objętym kontrolą osiągnięte: 

 Wyniki finansowe sześciu spółek za 2017 r. uległy pogorszeniu w odniesieniu 

do 2016 r. (Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu, „Lubelski Rynek 

Hurtowy” S.A. w Elizówce, Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji  

w Tarnowie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.,  

Kosmo Sp. z o.o. we Wrocławiu)*, a cztery spółki odnotowały stratę netto 

(Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A., Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji  

w Tarnowie, Chłodnia Białystok S.A., Kosmo Sp. z o.o. we Wrocławiu)*. 

Kondycja ekonomiczno-finansowa dwóch spółek była zła, a jedna z nich  

w styczniu 2019 r. została rozwiązana (Małopolski Rynek Hurtowy S.A.  

w likwidacji w Tarnowie i Chłodnia Białystok S.A.)*.  

 Częsta rotacja składów organów nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa 

miał swoich reprezentantów. W latach 2017–2018 odwołano 81 

reprezentantów Skarbu Państwa, przy ich liczbie według stanu na 31 

października 2018 r. - 61 osób.  
*Dane o sytuacji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych za 2016 r. i 2017 r. złożonych przez spółki 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 



Stwierdzony stan – wyniki finansowe spółek nadzorowanych 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 2017 r. 
16 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rocznych sprawozdań  
finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. 



 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dysponował strategią 

funkcjonowania i rozwoju spółek rolno-spożywczych, w szczególności 

rynków hurtowych.  

 Grudzień 2015 r. – ważna deklaracja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w obszarze nadzoru właścicielskiego – stworzenie Polskiego 

Narodowego Holdingu Spożywczego mającego m. in. służyć stabilizacji 

rynku rolnego w Polsce. 

 Listopad 2018 r. – podjęcie prac koncepcyjnych nad utworzeniem 

Narodowego Holdingu Spożywczego (Krajowej Grupy Spożywczej)  

w oparciu o podmioty sektora rolniczego. 

Stwierdzony stan – koncepcja rozwoju nadzorowanych spółek  
z branży rolno-spożywczej 

17 



 Niedostosowanie wynagrodzeń członków organu zarządzającego  

oraz organu nadzorczego do przyjętych uregulowań łącznie na kwotę  

43,6 tys. zł („Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A.  

i „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. z siedzibą w Radomiu).  

 Niezgodne z przepisami Ksh dopuszczenie do objęcia przez 

jednoosobową spółkę zależną akcji Wielkopolskiej Gildii  

Rolno-Ogrodniczej z siedzibą w Poznaniu o wartości 306 tys. zł.  

 Nieopracowanie strategicznego planu wieloletniego  

„Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A. z siedzibą w Radomiu.  

 Niegospodarne działanie Dolnośląskiego Centrum Hurtu  

Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu skutkujące 

nieotrzymaniem należności za sprzedane towary w kwocie 627,6 tys. zł. 

W sprawie trwa postępowanie prokuratorskie oraz Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego. 

Stwierdzony stan – ważniejsze nieprawidłowości  18 



Ocena ogólna 19 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo sprawował nadzór 
właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z branży rolno- 
-spożywczej. Nadzór ten jednak nie był w pełni skuteczny.  
Cele nadzoru nie zostały w okresie objętym kontrolą w pełni 
osiągnięte. Wyniki finansowe sześciu spółek za 2017 r. uległy 
pogorszeniu w odniesieniu do 2016 r., a cztery spółki odnotowały 
stratę netto. Kondycja ekonomiczno-finansowa dwóch spółek  
z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, pomimo 
podejmowanych działań, była zła, a jedna z nich w styczniu 2019 r. 
została rozwiązana. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli częsta rotacja 
członków rad nadzorczych spółek nie sprzyjała wzmocnieniu nadzoru. 
Stwierdzono nieliczne przypadki nieprawidłowości w działalności 
spółek w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa oraz nieprzestrzegania przyjętych uregulowań dotyczących 
wynagradzania członków organów spółek.  

 



Ocena ogólna cd. 20 

Zadania nadzoru właścicielskiego realizowały utworzone przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi komórki organizacyjne 
Ministerstwa. W ramach nadzoru Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
analizował wyniki działalności spółek na podstawie dokumentów  
i informacji otrzymanych od przedstawicieli Skarbu Państwa  
w organach nadzorczych oraz podejmował odpowiednie działania  
na rzecz zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa. 
Realizując uprawnienia w zakresie wykonywania praw z akcji, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania w celu wdrożenia  
w spółkach standardów nadzoru i obsady kadrowej przewidzianych 
przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.  
o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami . W 13 spółkach wprowadzono te zasady, a w ośmiu 
działania Ministra RiRW nie doprowadziły do wprowadzenia tych 
postanowień z powodu braku zgody organów spółek.  

 



Ocena ogólna cd. 21 

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków 
rad nadzorczych spółek były zgodne z przepisami prawa. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonywał oceny prawidłowości 
funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach. Kandydaci na członków 
tych organów wskazani przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uzyskali, wymagane przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  
o zasadach zarządzania mieniem państwowym, pozytywne opinie 
Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych 
osób prawnych.  
Bieżący nadzór Ministra RiRW nad spółkami nie wymagał wyznaczania 
spółkom celów oraz zadań publicznych do realizacji.  
W większości kontrolowane spółki miały strategiczne plany 
wieloletnie, tylko w dwóch przypadkach nie było takiego planu. 
Podział zysku netto za 2017 r. dokonany został z uwzględnieniem 
sytuacji i potrzeb spółek nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.  



Ocena ogólna cd. 22 

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na zmniejszającą się rolę 

rynków hurtowych w dystrybucji produktów rolnych na rzecz dużych 

podmiotów handlowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

po przejęciu zadań nadzoru właścicielskiego, nie określił koncepcji 

funkcjonowania i rozwoju nadzorowanych spółek, w szczególności 

utworzonych z udziałem Skarbu Państwa rynków hurtowych.  

Pomimo, że w grudniu 2015 r. Minister wskazał jako priorytetowe 

zadanie utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego – podmiotu 

mającego służyć stabilizacji rynku rolnego w Polsce, działania w tym 

zakresie podjął dopiero w trakcie kontroli NIK. 



 Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania spółek  

z branży rolno-spożywczej dla stabilizacji rynku rolnego w Polsce,  

a także na rzecz osiągnięcia trwałego i zrównoważonego wzrostu 

wartości tych spółek, jako majątku narodowego. 

23 Wnioski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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