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SŁOWNICZEK UŻYTYCH SKRÓTÓW 

ARP SA     - Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

CGT   - Compensated Gross Tonnage – powszechnie 

stosowany na świecie miernik do określania wielkości 

produkcji okrętowej, 

Decyzja KE - Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie uznania 

pomocy publicznej za zgodną ze wspólnym rynkiem 

EDN  - Ekwiwalent Dotacji Netto, 

Harmonogram 2006 - Harmonogram realizacji działań związanych 

z modyfikacją planów restrukturyzacji Stoczni Gdynia, 

Stoczni Gdańsk oraz Stoczni Szczecińskiej. Załącznik 

nr 2 do pisma Prezesa UOKiK z dnia 10 marca 2006 r. 

do Ambasady RP przy UE. 

Harmonogram 2007  - Harmonogramy prywatyzacji SS Nowa, Stoczni 

Gdynia i Stoczni Gdańsk, przyjęte przez RM w styczniu 

2007 r. 

Harmonogram SS Nowa - Harmonogram prywatyzacji SS Nowa oraz Scenariusz 

Przekształceń własnościowych SS Nowa przyjęte przez 

RM w styczniu 2007 r. 

Informacja 2007 - Informacja o wynikach kontroli wykorzystania 

środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 

2001–2005, opublikowana przez NIK w marcu 2007 r. 

(Nr ewid. 179/2006/P/06/126/LGD) 

KPS SA    - Korporacja Polskie Stocznie S.A. 

MG    - Ministerstwo Gospodarki 

MSP    - Ministerstwo Skarbu Państwa 

Minister SP   - Minister Skarbu Państwa 

Notyfikacja - przekazanie Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 88 

Traktatu WE, projektu programu pomocowego, projektu 

pomocy indywidualnej lub projektu pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację, wraz z informacjami 

niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej 

ze wspólnym rynkiem 
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Program 2005 - Program działań konsolidacyjnych sektora 

stoczniowego – aktualizacja 

Plan rozwoju SS Nowa 2006 - Plan rozwoju Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. 

na lata 2006–2011 

Plany restrukturyzacji  - Plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk SA – 

aktualizacja, Plan restrukturyzacji Stoczni Gdynia S.A., 

Plan restrukturyzacji do projektu uruchomienia 

produkcji w Stoczni Szczecińskiej Nowa, 

Nowe plany restrukturyzacji  - Plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A. – 

aktualizacja sierpień 2006 r., Plan restrukturyzacji 

Stoczni Gdynia na lata 2006-2012, Plan rozwoju Stoczni 

Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. na lata 2006–2011 

RM - Rada Ministrów 

SP     - Skarb Państwa 

Stocznia Gdańsk   - Stocznia Gdańsk S.A. w Gdańsku 

Stocznia Gdynia   - Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni 

SS Nowa     - Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o 

Strategia 2006 - Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie 

produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 

Zasady nadzoru - Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi 

osobami prawnymi 

UOKiK     - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

WZA     - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

ZW     - Zgromadzenie Wspólników 
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1. WPROWADZENIE 

Temat: Restrukturyzacja i prywatyzacja sektora przemysłu stoczniowego 

w latach 2005–2007 

Numer: 16/2009/P/08/172/LGD 

Uzasadnienie 
podjęcia 
kontroli: 

Kontrola została przeprowadzona na zlecenie Komisji Skarbu 

Państwa Sejmu RP, która 9 stycznia 2008 r. podjęła uchwałę 

w sprawie przeprowadzenia kontroli „procesu restrukturyzacji 

i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–

2007, przede wszystkim działalności Ministra Skarbu Państwa, 

Korporacji Polskie Stocznie, Agencji Rozwoju Przemysłu i organów 

spółek ze szczególnym uwzględnieniem realizacji rządowej strategii 

dla sektora stoczniowego”. 

Zakres kontroli mieści się w priorytetowych kierunkach działania 

Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK) na lata 2006–2008 (priorytet: 

Państwo gospodarne. Procesy restrukturyzacji, komercjalizacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek). 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2005–20061 NIK 

negatywnie oceniła realizację planów restrukturyzacji przez 

skontrolowane przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego oraz 

efekty ekonomiczne wykorzystania środków publicznych, 

pozyskanych na ten cel, w relacji do zaplanowanych efektów oraz 

do poniesionych nakładów. Część pomocy publicznej udzielono 

nielegalnie, a będące beneficjentami pomocy stocznie nie osiągnęły 

celów głównych restrukturyzacji, jakimi było odzyskanie płynności 

finansowej i prowadzenie działalności gospodarczej generującej 

zyski.  

                                                 
1 Kontrole: Nr S/05/005 p.t. „Realizacja programów rządowych w zakresie funkcjonowania sektora 

stoczniowego w latach 2001–2005 (I półrocze)” oraz  Nr P/06/126/ p.t. „Wykorzystanie środków publicznych 
w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005” 
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Cel kontroli: Celem kontroli była ocena, według kryteriów określonych w art. 5 

ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2, 

zwanej dalej: „ustawą o NIK”: 

 realizacji programów restrukturyzacji przez morskie stocznie 

produkcyjne w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, 

 wykorzystania środków publicznych pozyskanych na realizację 

programów restrukturyzacyjnych, 

 osiągniętych efektów ekonomicznych w relacji do efektów 

zaplanowanych i do poniesionych nakładów, 

 realizacji przyjętych przez Radę Ministrów (dalej: „RM”) 

strategii dla sektora stoczniowego, 

 przygotowania stoczni do przekształceń własnościowych, 

 działań związanych z procesem przekształceń własnościowych 

w stoczniach, realizowanych przez: Ministra Skarbu Państwa 

(dalej: „Minister SP”), Ministra Gospodarki, Agencję Rozwoju 

Przemysłu S.A. (dalej: „ARP SA”),  Korporację Polskie Stocznie 

S.A. (dalej: „KPS SA”) oraz Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów (dalej: „UOKiK”), 

 realizacji wniosków pokontrolnych, skierowanych do Zarządu 

ARP SA po kontroli NIK przeprowadzonej w 2005 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy o NIK działalność stoczni skontrolowano 

pod względem legalności i gospodarności, a kontrolę organów 

administracji rządowej oraz ARP SA i KPS SA przeprowadzono 

pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. 

Główny obszar 
badań objęty 
tematyką 
kontroli: 

Głównymi obszarami badań były: 

 funkcjonowanie wybranych podmiotów sektora stoczniowego 

w zakresie wykorzystania uzyskanej pomocy publicznej na ich 

restrukturyzację, 

 realizacja zadań wynikających z przyjętych planów 

restrukturyzacji, warunkująca uzyskanie tej pomocy, 

                                                 
2 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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 osiągnięte efekty w relacji do efektów zaplanowanych, 

 działania podejmowane na rzecz uzyskania pomocy publicznej 

przez poszczególne stocznie oraz jej udzielenie przez właściwe 

organy, szczególnie w aspekcie spełnienia przesłanek 

określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej3, oraz w przepisach 

prawa wspólnotowego. 

Zakres 
podmiotowy 
i termin 
przeprowadzenia 
kontroli: 

 

Kontrolę przeprowadzono w 8 jednostkach: Ministerstwie Skarbu 

Państwa (dalej: „MSP”), Ministerstwie Gospodarki (dalej: „MG”), 

UOKiK, ARP SA, KPS SA, Stoczni Gdańsk S.A. (dalej: „Stocznia 

Gdańsk”)4, Stocznia Gdynia S.A. (dalej: „Stocznia Gdynia”) 

i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. (dalej: „SS Nowa”). 

Kontrolą objęto okres: 

 od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2008 r. – w zakresie 

pomocy publicznej udzielonej Stoczni Gdańsk, przy czym 

w I półroczu 2008 nie udzielano Stoczni takiej pomocy, 

 od 1 stycznia 2005 r. do dnia zakończenia postępowań 

kontrolnych w poszczególnych spółkach – w zakresie operacji 

Skarbu Państwa (dalej: „SP”), związanych z podwyższeniem 

ich kapitału zakładowego, 

 od 1 stycznia 2005 r. do końca 2007 r. – w zakresie pozostałych 

zagadnień, określonych w tematyce kontroli. 

 

 

                                                                                                                                                         
3 Dz.U. z 2007 r.. Nr 59, poz. 404 ze zm. 
4 W latach 1997-2006 Stocznia Gdańsk funkcjonowała w Grupie Stoczni Gdynia S.A. jako „Stocznia Gdańska” 
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Kalendarium najważniejszych zdarzeń związanych z przedmiotem kontroli 

i z przedstawionymi w Informacji ustaleniami 

26.02.2002 r. powstaje SS Nowa, utworzona na bazie spółki Allorund Ship Service 

Sp. z o.o., zakupionej od Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. 

w upadłości; na dzień powstania SS Nowa właścicielem 99,996 % 

udziałów w jej kapitale zakładowym była ARP SA, 

18.02.2003 r. Prezes ARP SA wydaje decyzje o wszczęciu postępowania 

restrukturyzacyjnego w Stoczni Gdynia oraz w Stoczni Gdańsk - Grupa 

Stoczni Gdynia, 

06.06.2003 r. Prezes ARP SA wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji 

Stoczni Gdynia; przyjęty plan restrukturyzacji zostaje znowelizowany 

decyzjami Prezesa ARP z 19.04.2004 r. i z 4.01.2005 r. 

22.12.2003 r. Prezes ARP wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji Stoczni 

Gdańsk - Grupa Stoczni Gdynia; przyjęty plan restrukturyzacji zostaje 

znowelizowany decyzjami Prezesa ARP SA z 30.04.2004 r. 

i z 30.12.2004 r. 

27.04.2004 r. Rada Ministrów przyjmuje dokument pt. „Informacja o podejmowanych 

działaniach sanacyjnych dla stoczni wraz z programem działań 

konsolidacji tego sektora”, 

17.05.2004 r. utworzenie przez ARP SA spółki KPS SA w celu realizacji zadań 

wynikających z ww. programu działań konsolidacyjnych, 

25.01.2005 r. RM przyjmuje dokument pt. „Informacja o bieżącej sytuacji sektora 

stoczniowego wraz z propozycjami rozwiązań wspierających jego 

funkcjonowanie”, 

03.03.2005 r. wdrożenie systemu dopłat bezpośrednich do produkcji stoczniowej (jako 

tymczasowego środka ochronnego) na podstawie ustawy o dopłatach 

do umów na budowę niektórych typów statków morskich, 

11.08.2005 r. decyzja Prezesa ARP SA o zakończeniu postępowania 

restrukturyzacyjnego Stoczni Gdynia (mimo nieosiągnięcia celów, 

założonych w planie restrukturyzacji), 

24.08. 2005 r. ARP SA udziela KPS SA pełnomocnictwa do wykonywania na ZW 

SS Nowa praw z udziałów należących do ARP SA, 
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30.09.2005 r. Minister SP udziela KPS S.A. pełnomocnictwa do wykonywania praw 

z akcji należących do SP na WZA Stoczni Gdynia, 

05.10.2005 r. RM przyjmuje „Informację o stanie restrukturyzacji przemysłu 

stoczniowego” oraz „Program działań konsolidacyjnych sektora 

stoczniowego – aktualizacja”, 

22.02.2006 r. spotkanie w Brukseli Strony Polskiej z przedstawicielami KE na temat 

polskiego sektora stoczniowego, w tym programów restrukturyzacyjnych 

Stoczni Gdynia, Stoczni Gdańskiej i SS Nowa oraz nowej strategii 

działań wobec sektora stoczniowego, 

10.03.2006 r. przekazanie Ambasadorowi RP przy UE Harmonogramu 2006, 

zakładającego m.in. skorzystanie z pomocy ekspertów KE przy 

sporządzaniu nowych planów restrukturyzacji, 

21.03.2006 r. Przewodniczący Komitetu Polityki Kredytów Eksportowych przekazuje 

Prezesowi RM informację, że udzielane przez Korporację Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A. (dalej: „KUKE”)  polskim stoczniom 

gwarancje zwrotu zaliczek armatorskich, są pomocą publiczną, 

22.05.2006 r. Komitet Stały Rady Ministrów rekomenduje RM „Strategię 2006”, 

17.07.2006 r. pismo Komisarza ds. Konkurencji KE do Ministra SP, w którym m.in. 

zwrócono uwagę na opóźnienia w realizacji zobowiązań wobec KE, które 

Strona Polska sama na siebie przejęła (Harmonogram 2006), 

27.07.2006 r. następuje wydzielenie Stoczni Gdańsk z Grupy Stoczni Gdynia; ARP SA 

przejęła 2.500.000 akcji Stoczni Gdańsk, należących do Stoczni Gdynia, 

31.08.2006 r. RM przyjmuje (i tego samego dnia przekazuje ambasadorowi RP przy 

UE) „Strategię 2006”, w której odstąpiono od koncepcji konsolidacji 

sektora stoczniowego pod firmą KPS SA i założono przeprowadzenie 

procesu prywatyzacji indywidualnie dla każdej stoczni, 

04.09.2006 r. UOKiK notyfikuje KE nowe plany restrukturyzacji stoczni, 

07.12.2006 r. rozmowy Ministra Gospodarki z KE, w których strona polska 

zobowiązała się przygotować do 15.01.2007 r. harmonogram 

prywatyzacji stoczni, zapewniający objęcie przez inwestorów 

prywatnych większościowego pakietu akcji SS Nowa i Stoczni Gdynia 

do 30 czerwca 2007 r. oraz Stocznia Gdańsk do 30 czerwca 2008 r., 
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19.12.2006 r. RM przyjęła „Informację w sprawie przemysłu stoczniowego” 

i zobowiązanie Ministra SP do przygotowania Harmonogramów 2007 

i przyjęcia ich przez RM do 15.01.2007 r., 

25.01.2007 r. decyzja RM w sprawie przyjęcia do wiadomości Harmonogramów 2007 

oraz scenariusza przekształceń własnościowych SS Nowa. Zakończenie 

prywatyzacji Stoczni Gdynia i SS Nowa przewidziano do końca czerwca 

2007 r. a Stoczni Gdańsk do końca maja 2008 r., 

29.01.2007 r.  pismo KE odnoszące się do nowych planów restrukturyzacji stoczni 

(z 4.09.2006 r.), w którym stwierdzono, że ich analiza nie pozwala na 

pozytywną ocenę w zakresie zgodności z regułami wspólnego rynku, 

23.05.2007 r. powołanie przez Zarząd ARP SA Zespołu do spraw prywatyzacji Stoczni 

Gdańsk S.A., 

10.07.2007 r. opublikowanie przez Ministra SP zaproszenia do rokowań w sprawie 

zakupu akcji Stoczni Gdynia, 

03.08.2007 r.  ARP SA kupuje od KPS SA (za zgodą Ministra SP) 3.374.800 akcji 

Stoczni Gdańsk,  

31.08.2007 r.  uruchomienie procedury sprzedaży udziałów SS Nowa tj. rozesłanie 

zaproszeń do rokowań do potencjalnych inwestorów, 

17.09.2007 r. uruchomienie procedury sprzedaży praw poboru do akcji Stoczni 

Gdańsk, 

16.10.2007 r. powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw realizacji programu 

rządowego zawartego w dokumencie pn.: „Strategia dla sektora 

stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006-

2010” (dalej: „Zespół”), 

31.10.2007 r.  decyzja Zarządu ARP SA o prywatyzacji Stoczni Gdańsk poprzez 

objęcie akcji nowej emisji w podwyższonym o 300,00 mln zł kapitale 

zakładowym Spółki przez ISD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(Sąd Rejonowy w Gdańsku 17.01. 2008 r. zarejestrował podwyższenie 

kapitału zakładowego Stoczni Gdańsk o ww. kwotę), 

10.12.2007 r. przejęcie przez Ministra SP (na wniosek Ministra Gospodarki) wiodącej 

roli w wypracowywaniu stanowiska Strony Polskiej wobec 
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prowadzonego przez KE postępowania wyjaśniającego w sprawie 

pomocy publicznej na restrukturyzację stoczni, 

11.12. 2007 r.  pierwsze posiedzenie Zespołu i powołanie Podsekretarza Stanu w MSP 

na jego przewodniczącego, 

11.01.2008 r. rozpoczęcie negocjacji ARP SA oraz KPS SA z inwestorem w sprawie 

zawarcia umowy sprzedaży udziałów SS Nowa; negocjacje zakończono 

12.05.2008 r. po wycofaniu się inwestora, 

26.02.2008 r. rozpoczęcie przez MSP negocjacji z inwestorem w sprawie sprzedaży 

akcji Stoczni Gdynia; inwestor wycofał się z negocjacji 15.05.2008 r., 

19.05.2008 r. podjęcie przez Ministra SP decyzji o rozpoczęciu procesu prywatyzacji 

Stoczni Gdynia w trybie innym niż publiczny, 

07.01.2009 r. Prezes ARP SA podpisał postanowienie o wszczęciu postępowania 

kompensacyjnego wobec stoczni (źródło: strona internetowa ARP SA), 

28.05.2009 r. podpisano umowę sprzedaży aktywów Stoczni Gdynia oraz SS Nowa. 

(źródło: strona internetowa MSP). 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. OGÓLNA OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działania organów administracji rządowej, 

ARP SA, KPS SA oraz zarządów spółek stoczniowych, związane z procesami 

restrukturyzacji i prywatyzacji sektora stoczniowego, gdyż:  

 w żadnym z obszarów (gospodarczym, społecznym i makroekonomicznym) nie osiągnięto 

zaplanowanych celów restrukturyzacji, w szczególności celu kluczowego, jakim było 

odzyskanie zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach rynkowych, 

 zaniechano realizacji rządowego Programu działań konsolidacyjnych sektora 

stoczniowego − aktualizacja, 

 dokument Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce 

w latach 2006–20105 (dalej: „Strategia 2006”) przygotowywano z opóźnieniem 

i zaniechano realizacji części jego elementów, 

 część pomocy publicznej, wspierającej procesy restrukturyzacji, została udzielona bez 

decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem (dalej: „Decyzja 

KE”),  

 stwierdzono istotne rozbieżności w danych dotyczących wielkości udzielonej stoczniom 

pomocy publicznej, spowodowane m.in. brakiem w odpowiednim czasie jednolitej 

interpretacji kwalifikowania pozyskanych środków finansowych jako pomocy publicznej, 

a także niepełnym jej monitorowaniem przez Prezesa UOKiK. 

NIK stwierdza, że istotnymi, jeśli nie głównymi determinantami w działaniach organów 

administracji rządowej oraz zarządów spółek stoczniowych, związanych z procesami 

restrukturyzacji i prywatyzacji sektora stoczniowego, były zachodzące w państwie zmiany 

polityczne i względy społeczne. 

 

 

                                                 
5 Dokument uchwalony przez RM 31 sierpnia 2006 r. 
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2.2. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI  

2.2.1. Negatywnie oceniono: 

1) realizację zadań i celów polityki gospodarczej państwa wobec sektora stoczniowego, 

za którą odpowiedzialni byli: Minister Gospodarki, Minister Skarbu Państwa, Zarząd 

Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Zarząd Korporacji Polskie Stocznie SA oraz zarządy 

stoczni, [str. 45] 

2) podjęcie przez Prezesa ARP SA decyzji o zakończeniu procesów restrukturyzacji 

Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańsk, realizowanych na mocy ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu dla rynku pracy6 (dalej: „ustawa restrukturyzacyjna”), pomimo nieosiągnięcia 

zamierzonych celów, [str. 52] 

3) działania Ministra Gospodarki, który na mocy art. 8 ustawy restrukturyzacyjnej był 

organem właściwym w sprawach restrukturyzacji; w  szczególności ocena ta odnosi się 

do: 

 postępowania przygotowującego Strategię 2006, za co Minister Gospodarki był 

odpowiedzialny we współpracy z Ministrem SP, Prezesem UOKiK, Prezesem 

ARP SA i Prezesem KUKE, [str. 45] 

 realizacji Strategii 2006 w zakresie zadań dotyczących Ministra Gospodarki: 

przygotowanie regulacji wspierających innowacyjność w przemyśle stoczniowym 

oraz nieprzedłożenie corocznej informacji o realizacji „Strategii 2006”, [str. 47] 

4) sprawowanie nadzoru właścicielskiego przez Ministra SP, Zarząd ARP SA i Zarząd 

KPS SA w zakresie przygotowania stoczni do procesu przekształceń i prywatyzacji 

(nieprawidłowości dotyczyły terminów sporządzenia i jakości nowych planów 

restrukturyzacji7, a także współpracy z KE); działalność Ministra SP w tym zakresie 

nie przyczyniła się do realizacji celów określonych w „Zasadach nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi 

osobami prawnymi”8 (dalej: „Zasady nadzoru”), [str. 41-45] 

5) przekazanie przez Ministra SP znacznej części uprawnień właścicielskich do ARP SA 

i KPS SA, spowodowało rozproszenie odpowiedzialności z tytułu sprawowanego 

                                                 
6 Dz.U. Nr 213, poz. 1800 ze zm. 
7 Należy przez to rozumieć: Plan restrukturyzacji Stoczni Gdańsk S.A. – aktualizacja sierpień 2006 r.,  Plan 

restrukturyzacji Stoczni Gdynia na lata 2006-2012 i Plan rozwoju Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. na 
lata 2006–2011. 

8 Dokument wprowadzony w życie zarządzeniem nr 41 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 
2005 r., urzędowo niepublikowany, wydany w formie broszury przez MSP. 
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nadzoru nad restrukturyzacją i prywatyzacją stoczni; ww. jednostki, wykonując prawa 

z posiadanych udziałów lub akcji w kapitale stoczni, nie w pełni realizowały główne 

cele określone w Zasadach nadzoru, [str. 41-42] 

6) sposób monitorowania pomocy publicznej w sektorze stoczniowym przez Prezesa 

UOKiK, [str. 58-59] 

7) udzielanie pomocy publicznej w sektorze stoczniowym bez decyzji KE o jej 

zgodności ze wspólnym rynkiem, [str. 57-58,60-61] 

8) działania Zarządu Stoczni Gdańsk oraz Zarządu SS Nowa, w zakresie przygotowania 

nowych planów restrukturyzacji i wykorzystania pomocy publicznej, [str. 44,52] 

9) nieuwzględnienie krytycznych uwag podmiotów opiniujących nowe plany 

restrukturyzacji w trakcie ich sporządzania (uwagi dotyczyły jakości planów), 

[str. 44,52] 

10) nieskorzystanie z przewidzianej w przyjętym Harmonogramie 20069 możliwości 

włączenia ekspertów KE do konsultowania najważniejszych elementów nowych 

planów restrukturyzacji; współpraca z ekspertami KE mogła zapobiec przedłożeniu 

KE planów restrukturyzacji stoczni niespełniających wymaganych standardów 

i  wydaniu przez KE decyzji o niezgodności przewidzianej w nich pomocy publicznej 

ze wspólnym rynkiem10. [str. 50-51] 

2.2.2. NIK nie wniosła uwag do: 

1) działalności Ministra Gospodarki związanej z udzieleniem stoczniom dopłat do umów 

na budowę statków, na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów 

na budowę niektórych typów statków morskich11, zwanej dalej „ustawą o dopłatach” 

[str. 62] 

2) stosowania przez Ministra SP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień 

publicznych12 (dalej: „Prawo zamówień publicznych”), przy zamawianiu opracowań 

dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji stoczni, [str. 63] 

3) działalności KPS SA w zakresie organizowania finansowania produkcji stoczniowej 

i minimalizacji pomocy publicznej udzielonej przez tę Spółkę stoczniom,[str. 48,61] 

                                                 
9 Załącznik nr 2 do pisma Prezesa UOKiK z dnia 10 marca 2006 r. do Ambasadora RP przy UE 
10 Decyzja KE w sprawie pomocy państwa nr C17/2005 udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia i Decyzja KE 

w sprawie pomocy państwa nr C19/2005 udzielonej przez Polskę Stoczni Szczecińskiej – obydwie 
z 06.11.2008 r. 

11 Dz.U. Nr 48, poz. 448. 
12 Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. 
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4) działań Zarządu Stoczni Gdynia, zapewniających dostosowanie zatrudnienia 

do wielkości ustalonej w planie restrukturyzacji, [str. 36] 

5) działań Zarządu Stoczni Gdańsk, związanych z: 

 poszukiwaniem inwestora strategicznego dla Stoczni, 

 objęciem większościowego pakietu akcji (powyżej 75% kapitału zakładowego) 

przez ISD Polska Sp. z o.o. w I kwartale 2008 r., czyli przed terminem założonym 

w Harmonogramie 200713, [str. 65] 

6) udziału ARP SA w 2006 r. w pracach związanych z przygotowaniem nowych planów 

restrukturyzacji; Agencja uczestnicząc (w lipcu i sierpniu 2006 r.) w opiniowaniu 

nowych planów restrukturyzacji, przygotowanych przez zarządy Stoczni Gdańsk, 

Stoczni Gdynia i SS Nowa, przekazała stoczniom negatywne opinie w zakresie ich 

jakości i rzetelności, [str. 52] 

7) wyboru przez ARP SA doradców inwestycyjnych oraz firm wyceniających stocznie 

i sporządzających memorandum informacyjne; odbierając zlecone opracowania, 

egzekwowano terminowość wykonania oraz ich jakość merytoryczną i techniczną, 

a następnie wykorzystywano je w działalności Agencji, [str. 64] 

8) działań podejmowanych przez ARP SA na rzecz zbycia akcji Stoczni Gdańsk 

i ostatecznego ich efektu. [str. 65] 

2.3. UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI 

2.3.1. Uwagi 

2.3.1.1. W marcu 2007 r. NIK opublikowała „Informację o wynikach kontroli wykorzystania 

środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005”14 (dalej: 

„Informacja 2007”). Oceniono w niej negatywnie realizację przez skontrolowane 

przedsiębiorstwa przemysłu stoczniowego planów restrukturyzacji15 oraz efekty 

                                                 
13 Harmonogramy prywatyzacji SS Nowa, Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańsk, przyjęte przez RM w styczniu 

2007 r. 
14 Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001-

2005 (Nr ewid. 179/2006/P/06/126/LGD). Niektóre z ustaleń wykorzystano do przygotowania niniejszej 
Informacji. 

15 Należy przez to rozumieć: Plan restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej realizowany od 22 grudnia 2003 r. do 22 
grudnia 2005 r. modyfikowany kolejno decyzjami Prezesa ARP S.A. z dnia 30.04.2004 r. i z dnia 
30.12.2004 r., Plan restrukturyzacji Stoczni Gdynia realizowany od 6 czerwca 2003 r. do 6 czerwca 2005 r., 
zmodyfikowany decyzjami Prezesa ARP S.A. z dnia 19.04.2004 r. i z dnia 4.01.2005 r., Plan restrukturyzacji 
do projektu uruchomienia produkcji w Stoczni Szczecińskiej Nowa realizowany od 16 grudnia 2002 r. do 
grudnia 2004 r. 
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ekonomiczne wykorzystania pozyskanych na ten cel środków publicznych (w relacji 

do efektów zaplanowanych oraz do poniesionych nakładów)16.  

W Informacji 2007 NIK stwierdziła, że część pomocy udzielano bez Decyzji KE, a będące 

beneficjentami pomocy stocznie nie osiągnęły żadnego z dwóch kluczowych celów 

restrukturyzacji, jakimi były: 

a) odzyskanie płynności finansowej, 

b) prowadzenie działalności gospodarczej generującej zyski. 

Wyniki kontroli wskazują, że działania podjęte po 2005 r., zarówno przez stocznie, jak 

i przez właściwe podmioty oraz organy administracji państwowej, nie przyczyniły się 

do poprawy sytuacji sektora stoczniowego. 

2.3.1.2. Przekazywanie KE nowych planów restrukturyzacji stoczni w sytuacji: 

 prowadzenia przez KE procedury wyjaśniającej, określonej w art. 88 ust. 2 

Traktatu WE17, dotyczącej części pomocy publicznej udzielonej Stoczni Gdynia, 

Stoczni Gdańsk oraz SS Nowa w ramach planów restrukturyzacji i podlegającej 

zgłoszeniu (w związku z wątpliwościami co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem), 

 wiedzy o nierzetelności nowych planów restrukturyzacji, 

było zagrożone ryzykiem utraty osiągniętych efektów restrukturyzacji oraz podważało 

wiarygodność strony polskiej w ww. postępowaniu przed KE. Jakość tych planów, 

w aspekcie kryterium legalności i rzetelności, kwestionowali w swoich opiniach 

przedstawiciele organów sprawujących nadzór właścicielski nad stoczniami. Od 2005 r. 

nie przywiązywano należytej wagi do istniejącego ryzyka konieczności zwrotu udzielonej 

pomocy, w przypadku negatywnej Decyzji KE. 

2.3.1.3. Istotnym mankamentem w postępowaniu restrukturyzacyjnym był brak 

jednoznacznych uregulowań prawnych, określających które działania są pomocą 

publiczną, a które działaniem komercyjnym. Nie podjęto we właściwym czasie próby 

wyjaśnienia tej kwestii. Dotyczy to głównie środków budżetu państwa, tj.: 

 gwarancji KUKE dla kredytów eksportowych, 

 pożyczek, 

 zwiększenia kapitału zakładowego (dokapitalizowanie). 

Kwestionując zasadność kwalifikowania tych środków jako pomocy publicznej, zarządy 

stoczni nie uwzględniały okoliczności, iż trudna sytuacja ekonomiczna stoczni wykluczała 

                                                 
16 Uwzględniając czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna 

z nieprawidłowościami, negatywna. 
17 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm. 
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(lub istotnie ograniczała) możliwości pozyskania przez nie środków finansowych 

(kredytów, gwarancji) na wolnym rynku. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej18 (dalej: 

„ustawa o pomocy publicznej”), organem właściwym do monitorowania pomocy 

publicznej był Prezes UOKiK, który nie wykazał w tym zakresie należytej staranności 

i konsekwencji. 

2.3.1.4. Decydujący wpływ na udzielanie kontrolowanym jednostkom pomocy publicznej 

miały nie racje ekonomiczno-gospodarcze o charakterze długookresowym (mogące dać 

pozytywne efekty finansowe restrukturyzacji), lecz zamiar utrzymania bieżącej produkcji 

(brak pomocy spowodowałby niewątpliwie upadłość stoczni) i względy społeczne, przy 

czym efekt działań w tym zakresie był krótkotrwały. 

Istotny wpływ miały również względy strategiczne, tj. wola utrzymania wizerunku Polski 

jako kraju morskiego, o statusie producenta statków morskich. Decydując 

o wyasygnowaniu środków publicznych na rzecz stoczni brano bowiem pod uwagę 

w szczególności: 

 podtrzymanie działalności trzech bardzo dużych pracodawców, zatrudniających 

w 2005 r. łącznie ok. 14 tys. pracowników, oraz zachowanie kilkudziesięciu tysięcy 

miejsc pracy w firmach kooperujących, 

 zachowanie działalności firm nastawionych prawie w 100% na eksport i kreujących 

dobrą markę polskich stoczni i polskiego przemysłu, 

 doprowadzenie do wywiązania się z podjętych zobowiązań kontraktowych wobec 

armatorów, dostawców i kooperantów, 

 przyszłą prywatyzację wszystkich stoczni, przy założeniu zachowania produkcji 

stoczniowej we wszystkich trzech spółkach. 

2.3.1.5. Dofinansowanie działalności stoczni umożliwiło ich funkcjonowanie do czasu 

uzyskania Decyzji KE (nastąpiło to w listopadzie 2008 r., a decyzja była negatywna) oraz 

określenia przez Sejm zasad, warunków i trybu postępowania kompensacyjnego 

w  ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach 

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego19, zwanej dalej „ustawą 

o postępowaniu kompensacyjnym”. Obecnie prowadzone są postępowania  związane 

z realizacją tej ustawy. 

                                                 
18 Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm. 
19 Dz.U. Nr 233, poz. 1569. 
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2.3.2. Wnioski 

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują na konieczność podjęcia przez właściwe organy 

i podmioty, następujących działań: 

 przez Ministra Gospodarki: 

 zweryfikowania obowiązującej Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie 

produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010, w aspekcie zmienionej sytuacji sektora, 

 rozważenia celowości przygotowania regulacji wspierających innowacyjność 

w przemyśle stoczniowym, 

 przez Ministra Skarbu Państwa: 

 zwrócenia szczególnej uwagi na skuteczność działań podejmowanych w trybie 

sprawowanego nadzoru nad postępowaniem kompensacyjnym w podmiotach 

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, 

 rozważenia zasadności dalszego funkcjonowania KPS SA, w sytuacji zakończenia 

procesu sprzedaży stoczni, 

 przez Prezesa UOKiK: 

 sprawowania pełnego i rzetelnego nadzoru nad wywiązywaniem się przez podmioty 

udzielające pomocy publicznej z obowiązku sporządzania i przedstawiania 

sprawozdań w tym zakresie, 

 przez Prezesa ARP SA: 

 rozważenia możliwości dalszego działania KPS SA w innych, wymagających sanacji, 

sektorach przemysłu po sprywatyzowaniu stoczni.  

 

3. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO 

3.1.1. Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółek prawa handlowego 

jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „Ksh”)20. 

W zakresie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału 

i przekształcania spółek handlowych, nieuregulowanym w Ksh, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny21 (art. 2 Ksh). 

 

                                                 
20 Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 
21 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. 
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3.1.2. Restrukturyzacja stoczni zakończona w 2005 r. 

3.1.2.1. Zasady i warunki postępowania restrukturyzacyjnego, dotyczącego przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, mającego na celu przywrócenie przedsiębiorcy 

długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, zostały określone 

w ustawie restrukturyzacyjnej. Przedmiot restrukturyzacji mogą stanowić zobowiązania 

cywilnoprawne, zobowiązania publicznoprawne, majątek i zatrudnienie (art. 3 ust. 2 

ustawy restrukturyzacyjnej). 

Organem właściwym w sprawach restrukturyzacji jest minister właściwy do spraw 

gospodarki. Funkcje organu administracji publicznej w zakresie zadań wynikających 

z  ustawy restrukturyzacyjnej wykonuje również Prezes ARP SA, przy pomocy Agencji 

(art. 8 ustawy restrukturyzacyjnej). Zgodnie z art. 9 ww. ustawy, minister właściwy 

do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad jej wykonaniem i jest organem wyższego 

stopnia wobec Prezesa Agencji, w zakresie decyzji wydanych na podstawie 

ustawy restrukturyzacyjnej. 

Do zadań ARP SA, utworzonej w dniu 28 grudnia 1990 r., w wyniku przekształcenia 

Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle z siedzibą w Warszawie, na podstawie 

art. 14 w zw. z art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji 

niektórych funduszy22, podejmowanych w celu wsparcia restrukturyzacji, należało 

udzielanie przedsiębiorcom objętym restrukturyzacją (w tym podmiotom sektora 

stoczniowego) pożyczek i poręczeń przewidzianych w zatwierdzonych planach 

restrukturyzacji, na zasadach określonych w ustawie restrukturyzacyjnej.  

3.1.2.2. Podmioty objęte restrukturyzacją 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej restrukturyzacją mogą być objęci 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 

– Prawo działalności gospodarczej23, u których liczba osób świadczących pracę 

na podstawie stosunku pracy - według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r. - przekraczała 

1.000, znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy 

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

dla przedsiębiorców24. Według art. 15 ust. 2 tej ustawy, przedsiębiorcą w trudnej sytuacji 

ekonomicznej jest przedsiębiorca, który traci zdolność do konkurowania na rynku, 
                                                 
22 Dz.U. Nr 89, poz. 517 ze zm. 
23 Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. – uchylona z dniem 21 sierpnia 2004 r. przez art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r.- przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. Nr 173, poz. 1808 
ze zm. 

24 Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm., uchylona z dniem 31 maja 2004 r. 
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co wyraża się w szczególności zmniejszeniem obrotów przedsiębiorstwa, nadmierną 

zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub stratą, wzrostem 

zadłużenia lub niemożnością uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji, 

zwłaszcza, gdy obniżenie zdolności do konkurowania na rynku powoduje, że: 

 w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie 

z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50 % wartości majątku spółki, 

stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę, lub wielkość 

straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartości kapitału zakładowego, 

 w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową – wielkość straty przewyższa 50 % 

wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez 

spółkę, lub wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25 % wartości 

tego majątku, 

 spełnione są kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do objęcia postępowaniem 

upadłościowym. 

Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia albo 

umorzenia nie może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją 

(art. 7 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej). 

3.1.2.3. Postępowanie restrukturyzacyjne 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej, Prezes Agencji wszczyna 

postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do 30 dni 

od dnia wejścia w życie tej ustawy. Postępowanie restrukturyzacyjne mogło być wszczęte 

w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. ( art. 12 ust. 1). 

Przedsiębiorca został zobowiązany do przekazania Prezesowi Agencji w terminie 

3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania m.in.: planu 

restrukturyzacji, projektu ugody restrukturyzacyjnej, sprawozdania finansowego 

za 2002 r., spisu zobowiązań publicznoprawnych, spisu zobowiązań cywilnoprawnych, 

spisu wierzytelności (art. 13). Wydanie przez Prezesa Agencji decyzji o restrukturyzacji 

następuje, gdy z przedstawionych informacji i dokumentów oraz przeprowadzonych 

czynności wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne może doprowadzić do naprawy 

sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz przywrócić jego zdolność do funkcjonowania 

w warunkach gospodarki rynkowej (art. 18). Zgodnie z art. 19 ust. 2 postępowanie 

restrukturyzacyjne powinno być zakończone w terminie 24 miesięcy od dnia wydania 

decyzji o restrukturyzacji. 
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Warunkiem wydania przez Prezesa Agencji decyzji o zakończeniu postępowania 

restrukturyzacyjnego jest wykonanie planu restrukturyzacji oraz zawarcie ugody 

restrukturyzacyjnej (art. 43). 

W przypadku, gdy upłynął termin zakończenia postępowania, a przedsiębiorca nie 

wykonał planu restrukturyzacji lub ugody restrukturyzacyjnej, Prezes Agencji 

obligatoryjnie umarza postępowanie restrukturyzacyjne, natomiast gdy przedsiębiorca 

przed upływem ww. terminu nie wykonuje nałożonych decyzją restrukturyzacyjną 

obowiązków, Prezes Agencji może postępowanie umorzyć (art. 45 ust. 1 i 2). 

3.1.3. Dopłaty do umów na budowę statków 

Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów 

statków morskich25 (dalej: „ustawa o dopłatach”) przewiduje stosowanie tymczasowych 

mechanizmów ochronnych dla przemysłu stoczniowego w formie dopłat z budżetu 

państwa, udzielanych do umów na budowę w polskich stoczniach niektórych typów 

statków morskich. Rada WE wprowadziła rozporządzeniem nr 1177/2002 z dnia 

27 czerwca 2002 r. tymczasowy mechanizm ochronny dla przemysłu stoczniowego 

(TDM)26, zwany dalej: „TDM” Obowiązywanie TDM zostało przedłużone do dnia 

31 marca 2005 r. rozporządzeniem Rady nr 502/2004 dnia 11 marca 2004 r.27 Zgodnie 

z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, dopłaty mogą być udzielane do umów zawartych po dniu 

24 października 2002 r., lecz przed dniem utraty mocy obowiązującej TDM dla przemysłu 

stoczniowego pod warunkiem, że dostarczenie statku nastąpi po dniu wejścia ustawy, 

tj. po 25 marca 2005 r. 

Dopłaty mogą być udzielane do wysokości i na warunkach określonych 

w ww. rozporządzeniu Rady nr 1177/2002 w przypadku udokumentowania przez stocznię 

polską, że stocznia koreańska konkurująca o umowę na budowę statku zaoferowała niższą 

cenę od oferty stoczni polskiej przed udzieleniem dopłaty oraz w przypadku dostarczenia 

statku w terminie nie późniejszym niż trzy lata od dnia zawarcia umowy na budowę statku 

(art. 2). 

Organem udzielającym dopłaty jest minister właściwy do spraw gospodarki, wykonujący 

zadania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) - (art. 4). 

 

                                                 
25 Dz.U. Nr 48, poz. 448 
26 Dz.Urz. WE L 172 z 2 lipca 2002 r., str. 1. 
27 Dz.Urz. WE L 081 z 19 marca 2004 r., str. 6. 
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3.1.4. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów udzielane przez SP 

Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne28 reguluje zasady, ogólne warunki i tryb udzielania 

poręczeń i gwarancji przez SP, tworzenia zasobu majątkowego SP oraz wykonywania 

zobowiązań z tych tytułów, udzielania poręczeń i gwarancji przez niektóre osoby prawne, 

udzielania przez BGK poręczeń i gwarancji ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych (art. 1). Jednym z warunków udzielenia poręczenia lub gwarancji spłaty 

kredytów jest przeznaczenie objętego nimi kredytu na sfinansowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych, zapewniających restrukturyzację przedsiębiorstw (art. 7 ust. 1 pkt 6). 

Pozostałe przedsięwzięcia finansowane kredytem objętym poręczeniem lub gwarancją SP 

mają służyć zapewnieniu rozwoju utrzymania infrastruktury, rozwoju eksportu dóbr 

i usług, ochronie środowiska, tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z daną 

inwestycją w ramach pomocy regionalnej, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 7 

ust. 1 pkt 1–5). 

Poręczenia lub gwarancji spłaty części lub całości kredytu wraz z odsetkami i innymi 

kosztami związanymi bezpośrednio z tym kredytem mogą udzielać w imieniu SP: 

 RM na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli kwota 

poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 30 mln euro, 

 minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli kwota poręczenia lub 

gwarancji przekracza równowartość 5 mln euro (art. 3). 

RM może udzielić poręczenia lub gwarancji do wysokości wyższej niż 30 mln euro 

w przypadku przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (art. 5). 

Zobowiązania z tytułu udzielonych przez SP poręczeń lub gwarancji wykonuje minister 

właściwy do spraw finansów publicznych, ze środków budżetu państwa. 

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw finansów publicznych 

wykonuje ww. zobowiązania także ze środków zgromadzonych na rachunku rezerw 

poręczeniowych i gwarancyjnych SP w BGK (art. 29). 

3.1.5. Ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez SP 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych 29 określa zasady ubezpieczeń eksportowych, w  wypadku których wypłata 

odszkodowań jest zapewniona w drodze przekazywania zakładowi ubezpieczeń przez SP 
                                                 
28 Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm. 
29 Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 ze zm. 
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niezbędnych na ten cel środków. Ubezpieczenie eksportowe może dotyczyć: kredytów 

eksportowych, kontraktów eksportowych, inwestycji bezpośrednich za granicą oraz 

kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Na podstawie art. 5 ww. ustawy 

prowadzenie działalności, w imieniu własnym, w zakresie ubezpieczeń eksportowych, 

na warunkach w niej określonych, powierzono KUKE. 

Do zadań Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, utworzonego na podstawie 

art. 7 ww. ustawy należy, m.in. określanie szczegółowych zasad działalności KUKE.  

Zgodnie z art. 15 ust. 1 nadzór nad działalnością KUKE w zakresie ubezpieczenia oraz 

udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych sprawuje minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, na zasadach określonych w cytowanej ustawie. 

3.1.6. Postępowanie notyfikacyjne dotyczące projektów pomocy publicznej 

W art. 1 ustawy o pomocy publicznej określono zasady postępowania w sprawach 

dotyczących pomocy państwa (pomocy publicznej), spełniającej przesłanki określone w 

art. 87 ust. 1 Traktatu WE w tym: 

 postępowanie w sprawie przygotowania do notyfikacji projektów programów 

pomocowych, projektów pomocy indywidualnej oraz projektów pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację, 

 zasady współpracy Prezesa UOKiK oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

z podmiotami opracowującymi programy pomocowe, podmiotami udzielającymi 

pomocy, podmiotami ubiegającymi się o pomoc oraz beneficjentami pomocy, 

w zakresie pomocy publicznej, 

 zasady reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości 

i Sądem Pierwszej Instancji w sprawach z zakresu pomocy publicznej, 

 zasady i tryb zwrotu pomocy publicznej, 

 zasady monitorowania pomocy publicznej. 

Zgodnie z art. 2 pkt  6 ustawy o pomocy publicznej przez pomoc indywidualną 

na restrukturyzację należy rozumieć pomoc indywidualną przewidzianą w planie 

restrukturyzacji określającym działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy 

długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w szczególności sposób 

finansowania tych działań, w tym również przez udzielanie pomocy publicznej. 

Projekty programów pomocowych, w tym przewidujących udzielenie pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa UOKiK (art. 12 
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ust. 1).W przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację z wnioskiem 

o wydanie opinii występuje do Prezesa UOKiK podmiot ubiegający się o tę pomoc 

(art. 13 ust. 1 pkt  3). 

Złożony wniosek powinien być kompletny tj. powinien zawierać m.in. plan 

restrukturyzacyjny oraz opinie podmiotu lub podmiotów udzielających pomocy 

o możliwości jej udzielenia na zasadach określonych w tym planie, a także informacje 

niezbędne do wydania opinii, dotyczące w szczególności adresatów zamierzonej pomocy, 

jej przeznaczenia, formy, wielkości i czasu trwania (art. 13 ust. 2 i 3). 

Prezes UOKiK wydaje opinię w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku wraz 

z dołączonymi informacjami i dokumentami (art. 14) i przekazuje ją niezwłocznie 

podmiotowi występującemu z wnioskiem o wydanie opinii oraz podmiotom udzielającym 

pomocy (art. 18 ust. 1). 

W przypadku uzyskania opinii Prezesa UOKiK o niezgodności ze wspólnym rynkiem 

pomocy indywidualnej na restrukturyzację (przewidzianej w planie restrukturyzacji), 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii podmiot występujący o wydanie opinii może 

wystąpić do Prezesa Urzędu o dokonanie notyfikacji tego projektu. Podmiot lub podmioty 

udzielające pomocy mogą zmienić dołączoną do wniosku o wydanie opinii własną opinię 

o możliwości udzielenia pomocy na zasadach określonych w planie restrukturyzacji, 

zawiadamiając o tym Prezesa UOKiK oraz podmiot występujący o wydanie opinii 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 18 ust. 2). 

Prezes UOKiK notyfikuje projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację 

niezwłocznie po wydaniu opinii o zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem albo 

po otrzymaniu wystąpienia o dokonanie notyfikacji (art. 20). Prezes UOKiK nie dokonuje 

notyfikacji projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację w przypadku gdy podmiot 

ubiegający się o pomoc nie przedłoży opinii podmiotu lub podmiotów udzielających 

pomoc o możliwości udzielenia pomocy lub gdy podmiot udzielający pomocy 

w zmienionej opinii stwierdzi niemożliwość udzielenia pomocy. 

W przypadku wprowadzenia zmian do projektu pomocy indywidualnej 

na restrukturyzację, notyfikowanego KE, podmiot występujący o dokonanie notyfikacji 

przekazuje niezwłocznie Prezesowi UOKiK projekt ze zmianami celem uzupełnienia 

notyfikacji, który dokonuje uzupełnienia notyfikacji za pośrednictwem Stałego 

Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (art. 19 

ust. 2 i 3). 
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Do opinii Prezesa UOKiK dotyczącej projektów programów pomocowych, w tym 

pomocy indywidualnej na restrukturyzację, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego30 (art. 12 ust. 5). 

3.1.7. Postępowanie przed KE związane ze zgłoszeniem planu przyznania pomocy 

publicznej indywidualnej na restrukturyzację 

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw jest regulowana przez Wytyczne 

wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 

przedsiębiorstw31 (dalej: „Wytyczne”). Podstawę prawną oceny pomocy państwa 

w sektorze stoczniowym stanowią wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy 

państwa dla przemysłu stoczniowego32, które w punkcie 12 odwołują się do Wytycznych 

jako podstawy dla oceny pomocy na ratowanie i restrukturyzację. 

W zakresie postępowania przed KE dotyczącego pomocy podlegającej zgłoszeniu, 

organem właściwym jest Prezes UOKiK (art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej). 

Procedurę dotyczącą pomocy podlegającej zgłoszeniu reguluje Rozdział II rozporządzenia 

Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 

stosowania art. 93 (obecnie art. 88) Traktatu WE33 (dalej: „rozporządzenie Rady (WE) 

nr 659/1999”). 

KE bezzwłocznie informuje zainteresowane Państwo Członkowskie o otrzymaniu 

zgłoszenia planu przyznania nowej pomocy (art. 2). 

KE bada zgłoszenie bezzwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku gdy KE 

po przeprowadzeniu badania wstępnego stwierdza, że środek będący przedmiotem 

zgłoszenia nie stanowi pomocy, ustalenie to zostaje stwierdzone w formie decyzji. 

W przypadku gdy KE po przeprowadzeniu badania wstępnego stwierdza, że nie ma 

żadnych wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia 

ze wspólnym rynkiem, w stopniu, w jakim mieści się on w zakresie art. 92 ust. 1 

Traktatu WE (obecnie art. 87 ust. 1), KE podejmuje decyzję, że środek jest zgodny 

ze wspólnym rynkiem (zwaną dalej "decyzją o niewnoszeniu zastrzeżeń").  

W przypadku gdy po przeprowadzeniu wstępnego badania KE stwierdza, że zaistniały 

wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia ze wspólnym 

rynkiem, Komisja podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 93 ust. 2 

                                                 
30Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. 
31 Dz.Urz. WE C 244 z 1.10.2004 r., str. 2. 
32 Dz.Urz. WE C 317 z 30.12.2003 r., ze zm., str. 11. 
33 Dz.Urz. WE L 83 z 27 marca 1999 r. ze zm., str. 1. 
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Traktatu WE (obecnie art. 88, ust. 2.). Dane państwo członkowskie nie może wprowadzać 

w życie projektowanych środków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji 

końcowej.  

Decyzje dotyczące wyników badania wstępnego podejmowane są w terminie dwóch 

miesięcy. Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnego 

zgłoszenia. W przypadku gdy KE nie podejmuje decyzji w ww. terminie, pomoc uznaje 

się za dozwoloną przez KE. Zainteresowane Państwo Członkowskie może wówczas 

wprowadzić te środki po uprzednim zgłoszeniu Komisji, chyba że Komisja podejmie, 

w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, decyzję w trybie określonym 

w art. 4 ww. rozporządzenia. 

W rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 uregulowano procedurę dotyczącą 

pomocy przyznanej bezprawnie, a w rozdziale IV procedurę dotyczącą pomocy 

świadczonej niezgodnie z przeznaczeniem. 

3.1.8. Monitorowanie udzielanej pomocy publicznej 

Rozdział  6 ustawy o pomocy publicznej reguluje postępowanie dotyczące monitorowania 

pomocy publicznej. 

Monitorowanie pomocy publicznej obejmuje gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej 

rodzajach, formach i wielkości (art. 31 ust. 1). 

Organem monitorującym pomoc publiczną jest Prezes UOKiK, a w zakresie pomocy 

publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa (art. 31 

ust. 2). 

Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania 

Prezesowi UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, 

zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, 

formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy (art. 32  ust. 1). 

Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do przekazywania, na żądanie Prezesa 

UOKiK „…informacji dotyczących udzielonej pomocy publicznej, w zakresie i terminie 

wskazanym w żądaniu” ( art. 33 ust. 1). 

Prezes UOKiK przekazuje KE sprawozdanie roczne z pomocy publicznej (art. 31 ust. 3). 
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3.1.9. Komercjalizacja i prywatyzacja 

3.1.9.1. Przepisy ogólne 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i prywatyzacji 34 (dalej: „ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji”), komercjalizacji 

przedsiębiorstw państwowych w celu ich prywatyzacji dokonuje Minister właściwy 

ds. Skarbu Państwa z inicjatywy własnej, organów przedsiębiorstw lub organu 

założycielskiego. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

trybu zbywania akcji Skarbu Państwa35 (dalej „rozporządzenie w sprawie zbywania akcji 

SP”) RM określiła warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zaproszenie do 

składania ofert nabycia akcji w przetargu oraz zaproszenie do rokowań, które mogą 

dotyczyć zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, 

a także zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób 

związanych ze spółką. 

3.1.9.2. Analizy przedprywatyzacyjne 

Przed zaoferowaniem do zbycia akcji SP w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 

dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu 

i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa 

oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska 

(art. 32. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji).  

Powyższe zagadnienie regulowało 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 analizy36 (dalej: „rozporządzenie z dnia 

3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa”). 

Według § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia zakres analizy powinien obejmować: 

 sytuację prawną majątku, 

 stan i perspektywy rozwoju, 

 ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska 

i ochrony zabytków, 

 oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. 

                                                 
34 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 
35 Dz.U. Nr 286, poz. 2871 ze zm. 
36 Dz.U. Nr. 64, poz. 408 ze zm., uchylone z dniem 12 lutego 2009 r.  
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Oszacowanie wartości spółki jest dokonywane z uwzględnieniem wyników ww. analizy, 

przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących: 

 zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych, 

 wartości odtworzeniowej, 

 wartości skorygowanej aktywów netto, 

 rynkowej wartości likwidacyjnej, 

 przy zastosowaniu mnożnika zysku. 

Wyboru metody wyceny dokonuje się w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej 

spółki albo przedsiębiorstwa państwowego. Wybór metody wyceny wymaga 

uzasadnienia. Porównanie wyników oszacowania wartości stanowi podstawę 

do określenia ceny akcji. (§ 5). 

Wykonanie analizy zleca w formie umowy, jednemu lub kilku podmiotom, minister 

właściwy do spraw SP albo organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego. Zlecanie 

wykonania analizy następuje na podstawie przepisów Prawa zamówień. W przypadku gdy 

zlecenia dokonuje podmiot niezobowiązany do stosowania powołanej ustawy lub 

finansowanie odbywa się bez udziału środków publicznych, zlecanie wykonania analizy 

następuje według procedury przewidzianej w § 8. O przetargu ogłasza się w dzienniku 

o zasięgu ogólnopolskim (§ 9 ust. 1). Opracowanie analizy jest finansowane, z budżetu 

państwa w części przeznaczonej na koszty prywatyzacji, jeżeli zlecającym jest organ 

założycielski przedsiębiorstwa państwowego; Funduszu SP, jeśli zlecającym jest minister 

właściwy do spraw SP; przez spółkę lub przedsiębiorstwo państwowe, zgodnie z umową 

zawartą ze zlecającym (§ 12). Odbioru analizy dokonuje komisja powołana odpowiednio 

przez ministra właściwego do spraw SP albo organ założycielski przedsiębiorstwa 

państwowego. 

3.1.10. Zasady wykonywania uprawnień przysługujących SP 

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa37 stanowi m.in. w art. 2 pkt 2, że minister właściwy do spraw SP 

wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych SP, w szczególności w zakresie 

praw z akcji należących do SP, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi oraz 

sprawuje kontrolę wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych SP. 

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy, który wszedł w życie w dniu 15 stycznia 2003 r., 

                                                 
37 Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm. 
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państwowe osoby prawne obowiązane są uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw 

SP na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom 

na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia 

przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro. Czynność prawna dokonana 

z naruszeniem ww. obowiązku jest nieważna. Zgody nie wymaga m.in. czynność prawna 

przedsiębiorstw państwowych, jeżeli na mocy przepisów odrębnych jest wymagane 

zgłoszenie zamiaru jej dokonania organowi założycielskiemu oraz jednoosobowych 

spółek SP, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje minister właściwy do spraw 

SP, jeżeli na mocy przepisów odrębnych, postanowień statutu albo umowy spółki na jej 

dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników. 

Zgodnie z art. 5b rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody następuje w terminie miesiąca 

od dnia jego doręczenia ministrowi właściwemu do spraw SP wraz z kompletem 

wymaganych dokumentów. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków, 

odmowy wyrażenia zgody albo zwrotu wniosku, Minister SP jest obowiązany 

do pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia. Państwowej osobie prawnej przysługuje, 

w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisemnie uzasadnionego rozstrzygnięcia prawo 

wniesienia sprzeciwu do ministra właściwego do spraw SP. W razie nieuwzględnienia 

sprzeciwu przez ministra, państwowej osobie prawnej przysługuje prawo wniesienia 

w ciągu siedmiu dni odwołania do sądu. 

3.1.11. Wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych SP 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, 

szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa38 określono uprawnienia państwowych jednostek 

organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania takich uprawnień, lub prawo 

do działania w imieniu SP, a także organy administracji państwowej oraz państwowe 

osoby prawne, właściwe w zakresie przekształceń własnościowych na podstawie 

odrębnych przepisów. Zakres kontroli obejmuje zgodność wykonywania uprawnień 

majątkowych SP z właściwymi przepisami oraz z interesem SP, a także w przypadku 

kontroli obejmującej wykonywanie przez organy administracji państwowej oraz 

państwowe osoby prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie 

przekształceń własnościowych: wykonywanie zadań w zakresie przekształceń 

                                                 
38 Dz.U. Nr 140, poz. 1478 
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własnościowych pod względem legalności, gospodarności i zapewnienia ochrony 

interesów SP, zgodność stosowanych procedur przekształceń własnościowych 

z właściwymi przepisami oraz zgodność realizacji przekształceń własnościowych 

z udzielonym upoważnieniem lub zgodą ministra, w przypadkach kiedy taka zgoda lub 

upoważnienie są wymagane (§ 2). 

Ponadto zarządzeniem nr 41 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 października 2005 r. 

wprowadzono w życie Zasady nadzoru, które są dokumentem wyrażającym oczekiwania 

Ministra SP (jedynego organu administracji rządowej, ustawowo odpowiedzialnego 

za ochronę interesów SP) w kwestii sposobu realizacji tego celu przez jednostki 

organizacyjne i osoby fizyczne, zaangażowane w prowadzenie spraw związanych 

z działalnością państwowych osób prawnych oraz SP − akcjonariusza albo wspólnika 

w spółkach kapitałowych. 

3.2. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE 

3.2.1. Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na działalność stoczni 

3.2.1.1. Na warunki funkcjonowania stoczni oraz rentowność produkcji stoczniowej miały 

istotny wpływ czynniki zewnętrzne, niezależne od stoczni, do których zaliczano: 

 postępującą deprecjację dolara USA będącego główną walutą rozliczeniową 

w przemyśle stoczniowym w latach 2003–2007, 

 znaczny wzrost cen stali (z około 300 USD/T do prawie 1000 USD/T pod koniec 

2007 r.), 

 trudności w renegocjacji kontraktów, 

 niski poziom cen statków oferowanych przez stocznie Chin i Korei Południowej, 

 zbyt wolne dostosowywanie się krajowych stoczni do działań podejmowanych przez 

konkurentów z Azji i wymagań stawianych przez Unię Europejską, 

 otwarcie rynków pracy i drenaż polskiej myśli technicznej oraz siły roboczej przez 

zagraniczne stocznie, wynikający z korzystniejszych warunków pracy. 

3.2.1.2. Wpływ na pogarszanie się sytuacji gospodarczej stoczni, po zakończeniu 

restrukturyzacji w 2004 r. i 2005 r., miała zmiana koncepcji rządowej strategii dla sektora 

stoczniowego. Przyjęty przez RM w dniu 5 października 2005 r. Program działań 

konsolidacyjnych sektora stoczniowego – aktualizacja39 (dalej: „Program 2005”), formalnie 

                                                 
39 Przyjęty przez RM 5 października 2005 r. 
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obowiązujący do 31 sierpnia 2006 r, przestał być realizowany i uznany został jako 

nieaktualny. 

3.2.1.3. Zmiana Rządu po wyborach w 2005 r. spowodowała podjęcie prac nad nową strategią 

dla sektora stoczniowego. W lutym 2006 r. (po uzgodnieniach z KE) przystąpiono 

do przekształcenia Programu 2005 w strategię dla sektora stoczniowego, a także 

do aktualizowania planów restrukturyzacji poszczególnych stoczni. Mimo uzgodnionych 

z KE terminów, zakładających przedłożenie przyjętej przez RM strategii do końca kwietnia 

2006 r., prace nad dokumentem zakończono dopiero 31 sierpnia 2006 r. (Strategia 2006), 

co spowodowało przesunięcie terminów sporządzenia nowych planów restrukturyzacji. 

W konsekwencji, mimo uznania problemów stoczniowych przez Rząd za priorytetowe, nie 

udało się zrealizować w wyznaczonych terminach części celów zarówno Strategii 2006, jak 

również przyjętych (i monitorowanych przez RM) harmonogramów prywatyzacji. 

3.2.1.4. W ocenie NIK istotny wpływ na decyzje kolejnych rządów o utrzymaniu 

funkcjonowania sektora stoczniowego i kontynuacji budowy statków, miały wspomniane 

już względy społeczne oraz historyczne. Przemysł stoczniowy był od 1945 r. jednym 

z najważniejszych sektorów gospodarki morskiej. O jego pozycji decydowała wykształcona 

i doświadczona kadra, lokalizacja i tradycje w produkcji statków (przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii) oraz jakość wykonania. Sektor stoczniowy był największym 

pracodawcą na polskim Wybrzeżu i dawał zatrudnienie wielu tysiącom jego mieszkańców. 

Społeczeństwo polskie było historycznie związane z morzem i sentymentem darzy przemysł 

stoczniowy, którego produkty rozsławiały Polskę w świecie. 

Polskie stocznie odegrały też istotną rolę w procesie politycznych zmian ustrojowych 

w Polsce i w Europie (udział ich załóg był dominujący w wydarzeniach z grudnia 1970 r., 

z sierpnia 1980 r. i z sierpnia 1988 r.). 

3.2.1.5. W latach 1997–2006 Stocznia Gdańsk była spółką, która funkcjonowała w ramach 

Grupy Stoczni Gdynia S.A. (wówczas pod nazwą „Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia 

S.A.”). Określony w Statucie Grupy podział kompetencji powodował uzależnienie Stoczni 

Gdańskiej od pozyskiwania zleceń produkcyjno-usługowych z portfela zamówień Stoczni 

Gdynia oraz od sprawności funkcjonowania służb Stoczni Gdynia w zakresie marketingu, 

projektowania statków, zakupu materiałów i urządzeń oraz organizacji i finansowania. 

Grupa Stoczni Gdynia S.A. zlecała (na warunkach niekorzystnych ekonomicznie) Stoczni 

Gdańskiej budowę zakontraktowanych przez siebie statków oraz sekcji kadłuba. Było to 

jedną z przyczyn ekonomicznych problemów Stoczni Gdańskiej. Realizacja założeń 
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Strategii 2006 spowodowała rozpoczęcie (w lipcu 2006 r.) procesu separacji Stoczni 

Gdańskiej i w sierpniu 2006 r. nastąpiło formalne jej wydzielenie poprzez zmianę struktury 

własnościowej, statutu stoczni oraz nazwy (Stocznia Gdańsk). W jej strukturze powołano 

wszystkie komórki organizacyjne wspomagające proces produkcji, 

3.2.2. Akcjonariat i reprezentacja w organach stoczni 

Jedynym akcjonariuszem ARP SA jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra SP. 

Jedynym akcjonariuszem KPS SA jest ARP SA. Według stanu na 6 sierpnia 2008 r.40 

kapitał zakładowy KPS SA wynosił 359,26 mln zł. 

Na koniec 2005 r. w Stoczni Gdynia (tabela 1.): 

 Skarb Państwa posiadał  bezpośrednio 32,99 % w kapitale akcyjnym Spółki, tj. 43,78 % 

głosów na WZA, 

 ARP SA posiadała 9,97 % w kapitale akcyjnym, co stanowiło 8,25 % głosów na WZA 

(w związku z objęciem w dniu 13.09.2005 r. 4.000.000 akcji uprzywilejowanych 

serii DII opłaconych gotówką − podwyższenie  kapitału), 

 KPS SA posiadała 10,14 % w kapitale akcyjnym Spółki tj. 8,39 % głosów na WZA, 

 spółka Ray Car Carriers LTD (dalej: „RCC LTD”), założona i działająca na podstawie 

prawa Wyspy Man posiadała 16,61 % w kapitale akcyjnym. 

Tabela 1. 
Struktura własnościowa Stoczni Gdynia oraz procentowy udział głosów na WZA 

największych akcjonariuszy na koniec 2007 r. 

Nominalna 
wartość akcji  

Liczba akcji
Struktura 
kapitału 

Liczba 
głosów 

Struktura 
głosów Akcjonariusz 

(tys. Zł)  (%)  (%) 

SP 132.417,73 13.241.773 32,99 21.241.773 35,88 

Ray Car Carriers LTD 66.659,70 6.665.970 16,61 13.331.940 22,52 

KPS SA 40.716,93 4.071.693 10,14 4.071.693 6,88 

ARP SA 40.008,25 4.000.825 9,97 8.000.825 13,51 

Stoczniowy Fundusz 
Inwestycyjny S.A. 

30.000,00 3.000.000 7,47 3.000.000 5,07 

Pozostali (poniżej 5 % 
udziałów) 

91.609,33 9.160.933 22,82 9.559.030 16,15 

OGÓŁEM 401.411,94 40.141.194 100,00 59.205.261 100,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli 
                                                 
40 Zgodnie ze statutem przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej KPS SA z 12 marca 2008 r. 
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Na koniec lat 2006 i 2007 struktura akcjonariatu w Stoczni Gdynia nie uległa zmianie. 

W wyniku posiadania akcji zwykłych i uprzywilejowanych SP posiadał 35,88 % głosów 

na WZA, a ARP SA i KPS SA posiadały odpowiednio 13,51 % i 6,88 % głosów WZA. 

Łącznie Minister SP oraz spółki SP posiadały 56,27 % głosów WZA i 53,10 % udziału 

w kapitale. Z pozostałych akcjonariuszy największą liczbę głosów na WZA posiadał RCC 

LTD 22,52 %. 

W składzie jedenastoosobowej Rady Nadzorczej Stoczni Gdynia, wybranej w sierpniu 

2005 r., było 3 przedstawicieli SP (w tym przewodniczący Rady), 3 przedstawicieli załogi, 

2 przedstawicieli ARP SA oraz po 1 przedstawicielu KPS SA, RCC LTD i PZU S.A.. 

W styczniu 2008 r. skład RN przedstawiał się następująco: SP – 3 osoby, załoga – 3 osoby, 

ARP SA – 2 osoby, RCC LTD, Minister Gospodarki i KPS – po 1 osobie. 

Wartość kapitału zakładowego Stoczni Gdańsk na 17.01.2008 r. wynosiła 405,00 mln zł 

(kapitał wpłacony 195,00 mln zł), z czego 16,36 % akcji posiadała ARP SA, 4,94 % 

PHZ Cenzin i 78,70 % ISD Polska Sp. z o.o. (tabela 2.). 

Tabela 2. 
Struktura własnościowa Stoczni Gdańsk oraz procentowy udział głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy na koniec lat 2005–2007 

Nominalna 
wartość akcji 

Struktura kapitału 
(struktura głosów) 

Akcjonariusz 
 
 (tys. zł) 

Liczba akcji  
(liczba głosów) 

(%) 

Stan na 31.12.2005 r. 

  Stocznia Gdynia 80.000,00 8.000.000 100,00

Stan na 31.12.2006 r. 

  Centrala Zaopatrzenia     
Hutnictwa S.A. (CZH) 

34.000,00 3.400.000 42,50

  ARP SA 25.000,00 2.500.000 31,25

  Stocznia Gdynia  21.000,00 2.100.000 26,25

Ogółem 80.000,00 8.000.000 100,00

Stan na 31.12.2007 r. 

  ARP S.A. 66.248,00 6.624.800 63,09

  Cedzin sp.z o.o (Cenzin) 20.000,00 2.000.000 19,05

  ISD Polska Sp. z o.o.  18.752,00 1.875.200 17,86

Ogółem 105.000,00 10.500.000 100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli 
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Na koniec 2006 r. w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej Stoczni Gdańsk było 

3 przedstawicieli ARP SA, 1 przedstawiciel załogi i 1 przedstawiciel Stoczni Gdynia. 

Na koniec 2007 r. w ośmioosobowej Radzie Nadzorczej (w tym 1 osoba oddelegowana do 

pracy w Zarządzie) było: 3 przedstawicieli ARP SA, 2 przedstawicieli załogi, 

1 przedstawiciel Cenzin i 2 przedstawicieli ISD Polska Sp. z o.o. 

W latach 2005–2007 wartość udziałów SP w kapitale zakładowym SS Nowa nie ulegała 

zmianie i wynosiła 6,67 mln zł, natomiast zmniejszył się udział w kapitale i liczba głosów na 

ZW z 2,32 % w 2005 r. do 1,39 % w 2007 r. (tabela 3.). 

Tabela 3. 

Struktura własnościowa SS Nowa w okresie lat 2005–2007 
oraz procentowy udział głosów na ZW 

Wg stanu na: 

11.03.2005 r. 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. 
Łączna 
wartość 

udziałów 

Udział w 
kapitale 

i w 
głosach na 

ZW 

Łączna 
wartość 

udziałów 

Udział w 
kapitale 

i w 
głosach na 

ZW 

Łączna 
wartość 

udziałów 

Udział w 
kapitale 

i w 
głosach na 

ZW 

Udzia-
łowiec 

(tys. zł) % (tys. zł) % (tys. zł) % 
SP 6.665,20 2,32 6.665,20 1,91 6.665,20 1,39

KPS SA - - 281.106,29 80,43 325.106,17 67,80

ARP SA 281.106,29 97,68 61.752,65 17,67 147.752,80 30,81

Razem 287.771,49 100,00 349.524,15 100,0 479.524,17 100,00

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli 

W Radzie Nadzorczej SS Nowa zasiadali na koniec 2007 r. przedstawiciele: KPS SA – 

2 osoby; ARP SA – 2 osoby i SP – 1 osoba. 

 

3.2.3. Zatrudnienie w stoczniach 

Na koniec 2007 r. w skontrolowanych stoczniach zatrudnionych było ogółem 11.580 

pracowników. Od 2005 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 2.062 pracowników 

(tj. o 17,8 %) w wyniku m.in. dostosowania wielkości i struktury zatrudnienia do potrzeb 

wynikających z planów restrukturyzacji. 
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Tabela 4. 

Struktura zatrudnienia kontrolowanych jednostek w latach 2005–2007 

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 
Wyszczególnienie 

Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie
Stocznia Gdynia 
Bezpośrednio 
produkcyjni 

3.582 3.496 3.406 3.540 2.893

Personel pomocniczy 508 504 501 310 537
Pracownicy umysłowi 1.235 1.208 1.125 680 983
Razem: 5.325 5.208 5.032 4.530 4.413
Stocznia Gdańsk 
Bezpośrednio 
produkcyjni 1.854

brak 
wskazania 1.735

brak 
wskazania 1.504

Personel pomocniczy 652

Pracownicy umysłowi  500
brak 

wskazania 1.225
brak 

wskazania 1.187
Razem: 3.006 3.085 2.960 3.033 2.691
SS Nowa 
Bezpośrednio 
produkcyjni 

3.584 - 3.500 - 2.795

Personel pomocniczy 846 - 839 - 835
Pracownicy umysłowi 881 - 873 - 846
Razem: 5.311 5.405 5.212 5.099 4.476

Razem stocznie: 13.642 13.698 13.204 12.662 11.580

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli   

Zatrudnienie w Stoczni Gdynia zmniejszyło się z 5.325 w 2005 r. do 4.413 pracowników 

na koniec 2007 r. tj. o 912 osób (o 17,1%), w Stoczni Gdańsk – odpowiednio z 3.006 

do 2.691 pracowników, tj. o 315 osób (o 10,5 %), w SS Nowa – z 5.311 do 4.476 

pracowników, tj. o 835 osób (15,7 %). 

3.2.4. Plany produkcyjne Stoczni i ich realizacja 

W przyjętych planach produkcji statków (w planach restrukturyzacji i w nowych planach 

restrukturyzacji) stocznie zakładały wybudowanie w latach 2005–2007 łącznie 77 statków 

(1.927 tys. CGT41). Wykonano 58 statków (1.446 tys. CGT), tj. mniej o 19 jednostek 

(24,7 %) i o 481 tys. CGT (25 %). 

                                                 
41 CGT - (Compensated Gross Tonnage) – powszechnie stosowany na świecie miernik wielkości produkcji 

okrętowej 
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Tabela 5. 

Wielkość i wartość produkcji stoczniowej planowana i wykonana w poszczególnych 
latach 2005–2007 

Liczba statków (szt.) Tonaż (tys. CGT) Wartość (tys. zł) 

Rok Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

Stocznia Gdynia 

2005 13 10 370 276 2.031.849 1.382.926

2006 13 11 352 310 1.919.695            1.681.145

2007 13 7 350 178 1.895.356              932.849

Razem 39 28 1.072 764 5.846.900            3.998.816

 Stocznia Gdańsk 

2005 5 4 102 70 151.498 109.765

137.700 2006 3 2 66 44
17,0 mln USD 

106.925

49.200 
31,8 mln EUR 

2007 2 1 44 22

11,2 mln USD 

116.931

338.400 
31,8 mln EUR 

Razem 10 7 212 136

28,2 mln USD 

333.621

SS Nowa 

2005 9 9 206 213 brak danych42 1.315.729

2006 8 7 195 164 1.368.474 1.178.537

2007 11 7 242 167 1.671.741 1.016.395

Razem 28 23 643 545 3.039.945 3.510.661

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli   

Niezrealizowanie planów rzeczowych produkcji statków skutkowało niewykonaniem 

planów finansowych ich sprzedaży. W analizowanym okresie wielkość przychodów 

ze sprzedaży wyprodukowanych statków wyniosła łącznie 7.843,10 mln zł wobec 

planowanych 9.225,25 mln zł oraz 31,8 mln EUR i 28,2 mln USD. 

3.2.5. Wyniki działalności produkcyjnej Stoczni 

W latach 2005–2007 sektor stoczniowy wykazywał stratę, która wyniosła 112,61 mln zł 

w 2005 r., 461,58 mln zł w 2006 r. i 734,33 mln zł w 2007 r. Szczegółowe dane 

zaprezentowano w tabeli 6. 

                                                 
42 W Planie restrukturyzacji do projektu uruchomienia produkcji w SS Nowa z dnia 05.11.2003 r. (wersja 
uaktualniona i zmodyfikowana) nie określono wartości produkcji, jedynie liczbę i tonaż statków.  
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Tabela 6. 
Wybrane dane z rachunku zysków i strat za lata 2005–2007   

(w tys. zł) 

Wyszczególnienie 31.12.2005 r. 31.12.2006 r. 31.12.2007 r.
Stocznia Gdynia  
Przychody ze sprzedaży 1.598.574 1.259.344 1.040.585
    w tym produkcja stoczniowa 1.579.055 1.244.405 1.022.569
Koszty wytworzenia 1.711.088 1.419.930 1.158.226
    w tym produkcja stoczniowa 1.576.069 1.338.047 1.084.875
Zysk/strata brutto ze sprzedaży –112.514 –160.586 –117.641
w tym produkcja stoczniowa 2.986 –93.642 –62.306

Zysk/strata netto –114.421 –291.531 –311.698
Stocznia Gdańsk  
Przychody ze sprzedaży  189.356 221.500 308.823
    w tym produkcja stoczniowa  185.634 216.719 303.788
Koszt sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów  

176.384 196.390 301.573

    w tym koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów stoczniowych 

172.945 192.724 297.813

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 12.971 25.110 7.249
    w tym zysk/strata produkcja stoczniowa 12.690 23.995 5.975

Zysk/strata netto 233 –71.523 –237.640
SS Nowa  
Przychody ze sprzedaży 1.416.262 1.199.385 856.632
    w tym produkcja stoczniowa 1.379.383 1.172.471 824.147
Koszt wytworzenia (koszt sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów) 

1.493.029 1.369.201 1.051.724

    w tym produkcja stoczniowa 1.466.690 1.347.520 1.023.973
Zysk/strata brutto ze sprzedaży  –6.824 –98.340 –147.946
    w tym produkcja stoczniowa  –17.364 –103.572 –152.681

Zysk/strata netto 1.575 –98.529 –184.995

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli 

Od 2005 r. postępowała degradacja ekonomiczna stoczni. Osiągnięte w 2005 r. wyniki 

finansowe (dodatni wynik finansowy w Stoczni Gdańsk i w SS Nowa oraz najniższa strata 

w Stoczni Gdynia), najkorzystniejsze w latach 2005–2007, nie wynikały z poprawy 

efektywności podstawowej działalności gospodarczej, lecz m.in. ze zmniejszenia 

zobowiązań w wyniku ich restrukturyzacji43. 

 

 

                                                 
43Informacja 2007. 
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W latach 2005–2007 SS Nowa przekazała armatorom do eksploatacji 23 statki (w 2005 r. – 

9, w 2006 r. – 7, w 2007 r. – 7). W tym czasie SS Nowa uzyskała dopłaty do budowy 

19 statków w łącznej kwocie 188,56 mln zł (w 2005 r. dopłata do 8 statków – łącznie 

69,94 mln zł, w 2006 r. dopłata do 7 statków – łącznie 71,48 mln zł, w 2007 r. dopłata 

do 4 statków – łącznie 47,15 mln zł). Dodatni wynik finansowy odnotowano tylko 

w przypadku  budowy dwóch statków (588/III/5 − sprzedany w 2005 r. oraz 588/III/6 − 

sprzedany w 2006 r.) łącznie za kwotę 23,64 mln zł. Pozostałe transakcje sprzedaży (21) 

przyniosły straty. Ogółem w latach 2005–2007 (mimo stosowanych dopłat) SS Nowa 

na budowie 23 statków poniosła stratę w kwocie 248,49  mln zł. 

W latach 2005–2007 Stocznia Gdynia przekazała armatorom do eksploatacji 28 statków 

(w 2005 r. – 10, w 2006 r. – 11, 2007 r. – 7). Sprzedaż żadnego z nich nie przyniosła zysku. 

Rentowność sprzedanych statków44 była ujemna i wahała się: od (–) 3,7 % do (–) 20,2 % 

w 2005 r., od (–) 1,7 % do (–) 19,2 % w 2006 r. i od (–) 6,3% do (–) 22,9 % w 2007 r. 

Ogółem straty poniesione przez Stocznię Gdynia w latach 2005–2007 na produkcji 

stoczniowej wyniosły 152,96 mln zł. Stocznia Gdynia poniosła straty mimo uzyskania 

dopłat do budowy 8 statków w łącznej kwocie 63,15 mln  zł (w 2005 r. dopłata do 5 statków 

wyniosła 38,81  mln zł, w 2006 r. dopłata do 3 statków w łącznej kwocie 24,34  mln zł). 

3.2.6. Wskaźniki ekonomiczne działalności Stoczni 

Ilustracją ogólnej kondycji ekonomicznej stoczni, wynikającej m.in. z ponoszonych strat 

przy sprzedaży produkcji stoczniowej, są podstawowe wskaźniki ekonomiczne (tabela 7). 

W latach 2005–2007 wszystkie prezentowane wskaźniki znacząco odbiegały od wielkości 

optymalnych lub uznawanych za zadowalające. 

                                                 
44Wyrażony w % iloraz przychodu ze sprzedaży statku pomniejszonego o koszt własny sprzedaży statku, 

powiększonego o wynik na pracach dodatkowych (tzw. zlecenia 300) i przychodu ze sprzedaży statku; bez 
uwzględnienia dopłat do budowy statku oraz kar za nieterminowe zdanie statku. 
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Tabela 7. 

Podstawowe wskaźniki oceny ekonomicznej stoczni w latach 2005–2007 

Nazwa wskaźnika Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Stocznia Gdynia 

Rentowność sprzedaży45 -7,2 % -23,2 % -30,0 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia46 116,7 % 129,1 % 170,8 %

Wskaźnik pokrycia odsetek47 0,22 -5,40 -2,47

Wskaźnik bieżącej płynności48 0,77 0,59  0,48 

Wskaźnik wysokiej płynności49 0,57 0,39  0,33 

Stocznia Gdańsk 
Rentowność sprzedaży 0,1 % -32,3 % -77,0 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 73,7 % 88,9 % 78,9 %

Wskaźnik pokrycia odsetek 1,9 -7,2 -4,9

Wskaźnik bieżącej płynności 0,70 0,60  0,70 

Wskaźnik wysokiej płynności 0,60 0,50  0,70 

SS Nowa 

Rentowność sprzedaży 0,1 % -8,2 % -21,6 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 86,1 % 85,0 % 87,6 %
Wskaźnik pokrycia odsetek -2,9 -427,1 -103,27

Wskaźnik bieżącej płynności 1,48 1,14 1,33

Wskaźnik wysokiej płynności 1,13 0,90 1,06 

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli. 

3.2.7. Wielkość kapitałów własnych stoczni 

Niekorzystne wyniki finansowe powodowały postępujące obniżanie kapitałów własnych 

stoczni, które na koniec 2007 r. wyniosły (−) 971,52  mln zł. 

W okresie objętym kontrolą kapitały własne Stoczni Gdynia ulegały systematycznemu 

obniżeniu i na koniec 2007 r. wyniosły (−) 927,83 mln zł, a w Stoczni Gdańsk 

(-) 138,12 mln zł. Jedynie kapitały SS Nowa, mimo obniżania się, pozostały dodatnie 

(tabela 8). 

                                                 
45 Rentowność sprzedaży - miara efektywności obejmująca działalność operacyjną, finansową, zdarzenia 

nadzwyczajne i politykę podatkową (procentowo wyrażony iloraz zysku netto i przychodu ze sprzedaży) 
46 Wskaźnik ogólnego zadłużenia - wyraża sposób zarządzania ryzykiem (poziom optymalny, gdy wartość bliska 

50 %) 
47 Wskaźnik pokrycia odsetek informuje o możliwości bieżącej obsługi zadłużenia (poziom zadawalający jeżeli 

wartość jest powyżej 2,00). 
48 Wskaźnik płynności bieżącej: relacja aktywów do zobowiązań krótkoterminowych (norma 1,2-2,0, optimum 

1,5-2,0, powyżej 2,0 świadczy o nadpłynności spółki 
49 Wskaźnik wysokiej płynności: relacja aktywów pomniejszona o przeciętny stan zapasów ogółem 

do zobowiązań krótkoterminowych (norma 1, poziom zadawalający powyżej 1) 
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Tabela 8. 

Wielkość kapitałów własnych poszczególnych stoczni w latach 2005–2007 

(w tys. zł) 

Kapitały własne 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 

Stocznia Gdańsk        58.214          6.682  –138.122  

SS Nowa 247.958 149.429 94.435

Stocznia Gdynia –285.386 –576.216 –927.833

Razem stocznie 20.787 –420.105 –971.520

Źródło: obliczenia własne na podstawie protokołów kontroli 

3.3. ISTOTNE USTALENIA KONTROLI 

3.3.1. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad stoczniami 

Na nieskuteczność nadzoru właścicielskiego nad stoczniami wskazują pogarszające się 

wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne, przedstawione w tabelach 6. i 7. Mimo 

posiadania możliwości doboru form oraz kształtowania zasad i metodyki nadzoru 

(określonych w Zasadach nadzoru), działania Ministra SP oraz Zarządu ARP SA i Zarządu 

KPS SA nie zapobiegły nieprawidłowościom i uchybieniom w jego sprawowaniu. 

Nie zrealizowano celów określonych w Zasadach nadzoru, tj. wzrostu efektywności 

działania sektora, poprawy skuteczności zarządzania i podniesienia wartości stoczni (spółek 

z udziałem SP), a podejmowane działania okazały się niewystarczające i nieskuteczne dla 

wyhamowania postępującej w nich degradacji ekonomicznej. 

3.3.1.1. Nadzór właścicielski Ministra SP 

Negatywna ocena w zakresie nadzoru właścicielskiego wynika m.in. z ustaleń dotyczących 

działań Ministra SP, który: 

 zaakceptował 4 grudnia 2007 r. wnioski o udzielenie przez ARP SA pożyczki Stoczni 

Gdynia (w kwocie 20,00 mln zł) oraz dla SS Nowa (w kwocie 49,00 mln zł), 

z pominięciem obowiązujących procedur, tj. mimo że: 

 takiej pomocy nie uwzględniono w nowych planach restrukturyzacji, notyfikowanych50 KE, 

 w notatkach służbowych dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego 

i Prywatyzacji II MSP (opiniującego ww. wnioski) podkreślono m.in., iż: 

                                                 
50 Notyfikacja − przekazanie Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 88 Traktatu WE, projektu programu 

pomocowego, projektu pomocy indywidualnej lub projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wraz 
z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. 
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 przekazane środki nie wpłyną na sposób i efektywność funkcjonowania stoczni 

na rynku, 

 nie przedstawiono szacunku racjonalności działania zarówno w odniesieniu 

do majątku ARP SA, jak i do majątku Skarbu Państwa, 

 nie zweryfikowano uzasadnień wniosków i celów przeznaczenia, 

 udzielenie pożyczki mogło skutkować sankcjami ze strony KE, w tym decyzją 

o zwrocie udzielonej pomocy, 

 brakowało danych dotyczących jakości zabezpieczeń zwrotu; 

takie działanie Ministra SP podważało wiarygodność założeń zawartych w nowych 

planach restrukturyzacji stoczni, notyfikowanych KE w 2006 r. i określonych w nich 

form pomocy oraz stwarzało ryzyko negatywnej Decyzji KE, co też nastąpiło, 

 nieskutecznie oddziaływał na procesy restrukturyzacji stoczni, zwłaszcza w zakresie 

wykorzystania posiadanych przez nie zasobów majątku państwowego w sposób 

zapewniający „prawidłowe funkcjonowanie gospodarki narodowej” (było to jednym 

z głównych celów, określonych w Zasadach nadzoru), 

 formalnie zrezygnował z możliwości sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego nad 

stoczniami, powierzając część swoich kompetencji właścicielskich spółkom podległym 

mu bezpośrednio i pośrednio, tj. ARP SA i KPS SA; Zarząd ARP SA powierzył z kolei 

uprawnienia właścicielskie wobec Stoczni Gdynia Zarządowi KPS SA; w praktyce 

przesunięcie części zadań nadzoru właścicielskiego na pośredników, spowodowało 

rozproszenie odpowiedzialności, 

 mimo posiadania pakietów większościowych akcji i udziałów w stoczniach morskich 

(wraz zależnymi jednostkami, podległymi Ministrowi SP), pozwalających na pełne 

sprawowanie w nich nadzoru właścicielskiego, niewystarczająco korzystał z możliwości 

oddziaływania (poprzez swoich reprezentantów w organach spółek) na procesy w nich 

zachodzące, bowiem stwierdzono, że: 

 okresowo w dziewięcio-, jedenastoosobowej (liczba się zmieniała) Radzie Nadzorczej 

Stoczni Gdynia Ministra SP reprezentowało zaledwie dwóch przedstawicieli, w sytuacji 

posiadania blisko 33 % udziału w kapitale i 36 % głosów na WZA, 

 w SS Nowa Minister SP miał prawo posiadania jednego przedstawiciela w Radzie 

Nadzorczej, ale w okresie od 01.01.2007 r. do 15.05.2007 r. przedstawiciela nie 

powołał, chociaż był to okres przygotowywania planu restrukturyzacji. 
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Skuteczności nadzoru nie sprzyjały też: 

 nieobecność osób reprezentujących SP na posiedzeniach rad nadzorczych, 

 dokonywane przez Ministra SP częste zmiany w składzie rad nadzorczych stoczni; 

od stycznia 2005 r. do grudnia 2007 r. dokonano 10 zmian osobowych w składzie Rady 

Nadzorczej Stoczni Gdynia i 4 zmian (z wyłączeniem okresu od 01.01.2007 r. 

do 15.05.2007 r., o czym napisano powyżej) w SS Nowa. 

W 3 z 10 zbadanych przypadków reprezentanci Ministra SP (powołani do składu Rady 

Nadzorczej Stoczni Gdynia) nie posiadali w bazie danych MSP tzw. „charakterystyki 

szczegółowej”, świadczącej o ich kwalifikacjach do pełnienia funkcji. Wskazuje 

to na dowolność decyzji personalnych w tym zakresie. 

Na nieefektywność sprawowanego nadzoru niekorzystnie wpływała rotacja pracowników 

MSP (zajmujących się sprawami stoczni) we właściwych departamentach. Niewłaściwym 

było również powierzanie pracownikom MSP nadzoru nad spółką, w tym nadzoru nad 

procesem prywatyzacji, wyłącznie w formie ustnego polecenia bezpośredniego 

przełożonego. W sytuacji szybkiej rotacji kadry kierowniczej oraz innych pracowników 

MSP, nieudokumentowane powierzanie nadzoru utrudniało ustalanie i egzekwowanie 

odpowiedzialności poszczególnych osób za powierzone zadania. 

W MSP nieterminowo aktualizowano też regulaminy komórek organizacyjnych 

zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi przemysłu stoczniowego. 

Stwierdzono, że w MSP obowiązywało kolejno 7 regulaminów organizacyjnych, które nie 

były aktualizowane pomimo zmian w strukturze organizacyjnej MSP (po zmianach 

w Statucie MSP) oraz zmian przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

Ustalono, że dyrektorzy komórek organizacyjnych MSP, właściwych w sprawach 

restrukturyzacji i prywatyzacji sektora stoczniowego, nie dotrzymywali 30-dniowego 

terminu dostosowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych tych komórek, 

do zakresów zadań określonych przez Ministra SP (dotyczy to m.in. Regulaminów 

Organizacyjnych Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II MSP z dnia 20 listopada 

2004 r., z dnia 13 czerwca 2005 r. i z dnia 8 lutego 2007 r.). 
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3.3.1.2 Nadzór właścicielski ARP SA 

Negatywna ocena ARP SA w zakresie nadzoru wynika z następujących ustaleń: 

 od 01.01.2005 r. do 21.05.2007 r.51, w warunkach stałego pogarszania się sytuacji 

ekonomicznej stoczni, mimo posiadania praw z akcji bądź udziałów (w tym praw 

do posiadania reprezentantów w ich radach nadzorczych), ARP SA nie podejmowała 

działań związanych z ich restrukturyzacją i prywatyzacją, 

 w czasie gdy ARP SA posiadała (wraz z Ministrem SP i z KPS SA) pakiety 

większościowe akcji i udziałów w stoczniach morskich (pozwalające na pełne 

sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem), we wszystkich stoczniach: 

 narastały straty w działalności gospodarczej, a rentowność sprzedaży była bliska zeru 

lub ujemna, 

 kapitały własne znacząco się obniżyły, w przypadku Stoczni Gdynia i Stoczni Gdańsk 

do wartości ujemnej. 

Wskazany w wyjaśnieniach Prezesa ARP SA (złożonych do protokołu) brak wskazówek 

ze strony Ministra SP w sprawie zasad sprawowania przez ARP SA nadzoru 

właścicielskiego i podejmowania działań dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji 

stoczni, nie usprawiedliwia długotrwałej, pasywnej postawy ARP SA. 

3.3.1.3. Nadzór właścicielski KPS SA 

Negatywna ocena nadzoru KPS SA wynika z następujących ustaleń: 

 KPS SA nie uzgodniła z UOKiK oraz z zarządami stoczni statusu prawnego 

udzielanych stoczniom pożyczek (w przypadku SS Nowa także statusu podwyższenia 

kapitału), tj. przy podejmowaniu decyzji nie określono czy te formy wsparcia były 

pomocą publiczną, 

 nieterminowe przekazanie do KE nowego planu restrukturyzacji (spóźnione o blisko 

3,5  miesiąca), przygotowanego przez SS Nowa, zostało zaakceptowane przez KPS SA 

mimo zgłoszonych w procesie jego opiniowania negatywnych uwag, co do jego jakości 

(ze względu m.in. na: brak uwzględnienia planowanego procesu przekształceń 

własnościowych, brak wyliczenia wartości gwarancji KUKE wg EDN52, finansowanie 

                                                 
51 21.05.2007 r., w trakcie spotkania Ministra Gospodarki z przedstawicielami KE Strona Polska zobowiązała się 

do przyspieszenia procesu prywatyzacji stoczni, w związku z czym Zarząd ARP SA uchwałą nr 
499/XXXIX/2007 z dnia 23.05.2007 r. powołał Zespół ds. prywatyzacji Stoczni Gdańsk. 

52 EDN - Ekwiwalent Dotacji Netto - dalej ” EDN”, sposób obliczenia określa rozporządzenie Rady Ministrów 
z 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 
udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 186, poz. 1543), uchylone z dniem 21 września 2004 r. przez 
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restrukturyzacji ze środków publicznych przy niewielkim udziale środków własnych, 

brak oszacowania wrażliwości projektu na zmianę takich czynników jak ceny 

materiałów, kursy walut), a także mimo braku zatwierdzenia tego planu zarówno przez 

Radę Nadzorczą SS Nowa, jak i przez Zgromadzenie Wspólników. 

NIK zauważa przy tym, że Zarząd KPS SA tylko w sposób formalny mógł wykonywać 

nadzór właścicielski nad Stocznią Gdynia (na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez 

Ministra SP oraz ARP SA), natomiast nie był w stanie oddziaływać skutecznie 

na prowadzony w niej proces restrukturyzacji. Zarząd KPS SA był bowiem pozbawiony 

możliwości „kreowania polityki nadzoru” [cyt. z Zasad Nadzoru] ze względu na brak 

samodzielności przy podejmowaniu kluczowych dla Stoczni Gdynia decyzji, dotyczących 

np. ustalania składu Rady Nadzorczej, dalszego istnienia stoczni czy podwyższenia lub 

obniżenia kapitału. W powyższym zakresie Zarząd KPS SA wykonywał jedynie instrukcje 

Ministra SP i ARP SA. Jednocześnie, w kwestiach niezastrzeżonych do decyzji 

ww. podmiotów, Zarząd KPS SA kierował się brakiem negatywnych opinii 

ww. podmiotów, co m.in. miało miejsce przy ustalaniu sposobu głosowania przy 

zatwierdzaniu sprawozdań i kwitowaniu organów Stoczni. 

W przypadku SS Nowa rola Zarządu KPS SA w wykonywaniu uprawnień właścicielskich 

ograniczała się jedynie do monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej, głównie 

w kontekście udzielonych Stoczni pożyczek, zatwierdzania sprawozdań finansowych, 

kwitowania władz spółki oraz głosowania za podwyższeniem kapitału przez 

dotychczasowych udziałowców. 

3.3.2. Realizacja zadań i celów polityki gospodarczej państwa wobec sektora 

stoczniowego 

Polityka państwa wobec sektora stoczniowego w kontrolowanym okresie określona została 

w następujących dokumentach: 

 Programie działań konsolidacyjnych sektora stoczniowego – aktualizacja, formalnie 

obowiązującym do 31 sierpnia 2006 r., 

 Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 

2006-2010, przyjęta 31 sierpnia 2006 r. 

Minister Gospodarki w dniu 22 lutego 2006 r. przeprowadził z przedstawicielami KE 

rozmowy nt. restrukturyzacji polskiego przemysłu stoczniowego. W trakcie tego spotkania 

                                                                                                                                                         
rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości 
pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.). 



NIK     Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD 

Strona 46 z 112 

przedstawiciele KE zostali poinformowani o zmianie strategii RM wobec sektora 

stoczniowego. Strony ustaliły m.in., że przyjęty przez RM dokument w sprawie nowej 

strategii KE zostanie przekazany do końca kwietnia 2006 r. Terminu nie dotrzymano 

(w kwietniu 2006 r. KE otrzymała wersję roboczą dokumentu). 

Strategia 2006 została przyjęła przez RM dopiero 31 sierpnia 2006 r. i tego samego dnia 

przekazana KE (4 miesiące po upływie uzgodnionego terminu). Niedotrzymanie terminu 

przygotowania Strategii 2006 nie tylko podważało rzetelność Strony Polskiej 

w postępowaniu prowadzonym przez KE, ale także hamowało proces przygotowania 

nowych planów restrukturyzacji stoczni i zawieszało postępowania prywatyzacyjne. 

3.3.2.1. Realizacja Programu 2005 

Stwierdzono brak realizacji lub niedostateczną realizację przez Ministra SP zadań, 

określonych w Programie 2005. Ustalono, że Minister SP: 

 nie wniósł do KPS SA udziałów w SS Nowa, 

 nie zbył na rzecz KPS SA akcji Stoczni Gdynia, 

 nie pozyskał inwestorów do prywatyzacji Stoczni Gdańsk, 

 nie dotrzymał ustalonego terminu wydzielenia Stoczni Gdańsk z Grupy Stoczni 

Gdynia S.A. 

Ponadto w wyznaczonych w Programie 2005 terminach nie wykonano m.in. zadań 

w zakresie: 

 wyposażenia KPS SA przez ARP SA w aktywa płynne o wartości ok. 80 mln zł 

(pozostałe z tzw. Funduszu stoczniowego) – założony termin realizacji 

do 31 października 2005 r., 

 pozyskania inwestorów strategicznych i prywatyzacji Stocznia Gdynia − termin 

realizacji do 31 grudnia 2005 r., 

 konwersji wierzytelności ARP SA wobec H. Cegielski-Poznań SA na udziały w kapitale 

zakładowym (w związku z tym nie wniesiono objętych w ten sposób akcji do KPS SA) 

− termin realizacji do 31 grudnia 2005 r., 

 przygotowania Feasibility Study w sprawie rozpoczęcia, wspólnie z zainteresowanymi 

inwestorami, inwestycji polegającej na budowie montowni i hamowni silników 

okrętowych w Trójmieście − termin realizacji do 31 marca 2006 r., 

 zorganizowania przez KPS SA finansowania produkcji stoczniowej na poziomie 

ok. 100 mln USD w oparciu o poręczenie ARP SA − termin realizacji do 30 listopada 

2005 r. 
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Wg wyjaśnień Ministra SP przyczyną odstąpienia od realizacji Programu 2005 była jego 

częściowa dezaktualizacja i podjęcie prac (przez nowy Rząd) nad opracowaniem strategii 

dla sektora stoczniowego, zakładającej odejście od koncepcji konsolidacji sektora na rzecz 

jego separacji i szybkiej prywatyzacji. Zdaniem NIK takie odstąpienie mogło nastąpić 

dopiero po zmianie przez RM zapisów w Harmonogramie Programu 2005, a o taką zmianę 

Minister nie wystąpił. 

W wyniku nieterminowej i niepełnej realizacji harmonogramu zadań, a w konsekwencji 

odstąpienia od realizacji Programu 2005, nie nastąpiła planowana konsolidacja sektora 

stoczniowego w ramach polskiej grupy stoczniowej pod firmą KPS SA. 

3.3.2.2. Realizacja Strategii 2006 

Nie wykonano określonych w Strategii 2006 działań, niezbędnych (w krótkim horyzoncie 

czasowym) do realizacji postawionych w niej celów. W szczególności: 

 Minister Gospodarki: 

 nie przygotował regulacji wspierających innowacyjność w przemyśle stoczniowym, 

stojąc na stanowisku, iż wiąże się to z wdrożeniem kolejnego programu pomocowego 

dla stoczni, a to w sytuacji prowadzonego przez KE postępowania wyjaśniającego 

(dotyczącego pomocy publicznej dla stoczni) istotnie utrudniłoby prowadzone 

negocjacje; w ocenie NIK regulacje wspierające innowacyjność były niezbędne 

do realizacji celów postawionych w Strategii 2006, w tym stworzenia warunków dla 

rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, działających w otoczeniu sektora 

stoczniowego (również na terenie samych stoczni), 

 nie przystąpił do prac nad nowelizacją Strategii 2006 (do czego został zobowiązany 

przez Komitet Rady Ministrów w dniu 14 grudnia 2006 r. bez wskazania terminu 

realizacji), mimo zdezaktualizowania się wyznaczonych tam terminów i zadań; 

planowana na I półrocze 2008 r. nowelizacja Strategii 2006 została przesunięta 

na II półrocze 2008 r. (za przyczynę podano niezakończenie zadań związanych 

z prywatyzacją stoczni). NIK nie podziela stanowiska Ministra, zawartego 

w dokumencie pt. Zamierzenia legislacyjno–programowe Ministra Gospodarki 

na  II  półrocze 2008 r., że nowelizacja Strategii 2006 powinna nastąpić 

po sprywatyzowaniu stoczni i po uzgodnieniu z KE nowych planów restrukturyzacji, 

tj. w II półroczu 2008 r. (kiedy będzie można ocenić czy i w jakim zakresie niezbędna 

będzie ingerencja państwa w ten sektor), 
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 nie przedłożył Radzie Ministrów corocznej informacji o realizacji Strategii 2006, 

chociaż w planie pracy Rządu było to przewidziane; NIK nie zaakceptowała 

wyjaśnień Ministra, iż obowiązek złożenia informacji o realizacji Strategii 2006 

za okres 2006/2007 przejął, powołany Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 16 października 2007 r. Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Programu 

Rządowego, gdyż Zespół ten, działający od grudnia 2007 r., miał możliwość 

monitorowania Strategii 2006 i składania kwartalnych sprawozdań z jej realizacji 

dopiero od 2008 r. 

 Minister SP: 

 zatwierdził scenariusz przekształceń własnościowych SS Nowa dopiero 

12 stycznia 2007 r., tj. po upływie ponad 4 miesięcy od określenia zadania 

w Strategii 2006, przy czym przygotowanie scenariusza przekształceń 

własnościowych SS Nowa, a także harmonogramów prywatyzacji SS Nowa, Stoczni 

Gdynia i Stoczni Gdańsk, nastąpiło nie z inicjatywy Ministra SP, lecz w wyniku 

ustaleń (o przyspieszeniu procesu prywatyzacji stoczni), podjętych na spotkaniu 

Ministra Gospodarki z przedstawicielami KE w dniu 7 grudnia 2006 r. oraz w wyniku 

zobowiązania Ministra SP przez Komitet Rady Ministrów (14 grudnia 2006 r.), 

do przedłożenia Radzie Ministrów tych dokumentów w terminie umożliwiającym ich 

przyjęcie w dniu 15 stycznia 2007 r., 

 przedłożył Radzie Ministrów wniosek o akceptację harmonogramów w terminie 

umożliwiającym ich przyjęcie dopiero 25 stycznia 2007 r., czyli po blisko 

5 miesiącach od przyjęcia Strategii 2006. 

 KPS SA 

 w latach 2006–2007 w oparciu o kredyty bankowe (poręczone przez ARP SA) 

udzieliła stoczniom pożyczek w łącznej kwocie 226,35 mln zł (według EDN 

o wartości 7,93 mln zł, co stanowiło 3,5 % wartości nominalnej udzielonych 

pożyczek, jak wynika z wyliczeń na dzień 31 października 2008 r.); pożyczki te były 

przeznaczone zarówno na „domknięcie” finansowania budowy konkretnych statków, 

jak i na bieżącą działalność (produkcja, uregulowanie zobowiązań wobec ZUS 

i pracowników). W latach 2005–2007 nominalna wartość tej pomocy wyniosła 

332,85 mln zł (wg EDN 51,93 mln zł), 

 tylko częściowo realizowała zadania przewidziane w Strategii 2006 (w miarę 

posiadanych możliwości finansowych), tj.: 
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 ograniczyła (z powodu braku emisji instrumentów dłużnych przez Spółkę) 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie sektora stoczniowego 

do kwoty ok. 100 mln USD; taki sposób pozyskania środków założono również 

w Programie 2005, 

 nie doprowadziła, z powodu braku poręczenia ARP SA, do emisji przygotowanej 

w listopadzie 2005 r. obligacji, przy czym brak poręczenia wynikał z niedoboru 

środków w Funduszu stoczniowym ARP SA53, niezbędnych do zabezpieczenia tej 

emisji. 

 Stocznia Gdynia 

tylko częściowo wykonała zadanie ustalone w Strategii 2006 (pkt  5) i w Planie 

restrukturyzacji Stoczni Gdynia na lata 2006-2012 (pkt 5.3.3.), polegające na separacji 

Stoczni Gdańsk z Grupy Stoczni Gdynia, poprzez sprzedaż akcji Stoczni Gdańsk 

inwestorowi lub grupie inwestorów. Założono uzyskanie kwoty 67,5 mln zł (w gotówce), 

którą następnie podwyższono (pisma Zarządu z dnia 25.10.2006 r. i 24.11.2006 r., 

skierowane do dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II i do Ministra SP) 

do 80,0 mln zł. Pozyskane środki miały zostać przeznaczone na złagodzenie kluczowego 

problemu, jakim był brak płynności finansowej Stoczni. W wyniku transakcji uzyskano 

kwotę 64,3 mln zł, tj.: 

 w gotówce kwotę ogółem 9,3 mln zł, tj. 11,62 % wartości nominalnej 8.000.000 

akcji Stoczni Gdańsk, 

 w formie bezgotówkowej kwotę 55,3 mln zł − z tytułu potrącenia wierzytelności: 

z  kontrolowaną przez ARP SA Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. 

(34,0 mln zł), z ARP SA (16,3 mln zł) oraz z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. 

(5,0 mln zł). 

Efektem końcowym realizacji zadania była strata finansowa w kwocie o 15,5 mln zł, 

wynikające z przejęcia przez ARP SA pakietu 3.250.000 akcji za 50 % ich wartości 

nominalnej, tj. za cenę jednostkową 5 zł. 

 Prezes UOKiK 

koordynował na bieżąco, w trybie ciągłym (zgodnie z właściwością ustaloną w Strategii 

2006), wymianę informacji pomiędzy stroną polską a KE, dotyczących udzielania 

stoczniom pomocy publicznej oraz wszczętych przez KE dochodzeń w sprawie zgodności 

                                                 
53 Informacja Zarządu ARP SA - w składzie Jolanta Maryewska i Andrzej Szortyka przekazana w trybie art. 29 

ust. 2 lit. f ustawy o NIK 
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ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej, udzielanej stoczniom po przystąpieniu Polski 

do UE. 

3.3.3. Przebieg restrukturyzacji stoczni 

W negocjacjach z KE (w lutym 2006 r.) Strona Polska uznała za konieczne przygotowanie 

nowych planów restrukturyzacji dla trzech stoczni. Sporządzony przez Stronę Polską 

i przekazany do KE w dniu 10.03.2006 r. „Harmonogram realizacji działań związanych 

z modyfikacją planów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacją Stoczni Gdynia, Stoczni 

Gdańskiej oraz Stoczni Szczecińskiej” (Załącznik nr 2 do pisma Prezesa UOKiK z dnia 

10 marca 2006 r. do Ambasadora RP przy UE, zwany dalej: „Harmonogramem 2006”), 

przewidywał m.in. przekazanie zmodyfikowanego planu restrukturyzacji SS Nowa do KE 

do 22.05.2006 r., a zmodyfikowanych planów restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni 

Gdańsk do 30.06.2006 r. Ponadto do 02.03.2006 r. powinna nastąpić wycena akcji Stoczni 

Gdańsk oraz przekazanie memorandum informacyjnego dla Stoczni Gdańsk 

(do 31.03.2006 r.), a dla Stoczni Gdynia (do 28.04.2006 r.). Jako działania o charakterze 

ciągłym przyjęto konsultowanie z KE najważniejszych elementów nowych planów 

restrukturyzacji. 

W działaniach związanych z przygotowaniem stoczni do procesu restrukturyzacji 

i prywatyzacji stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, m.in. w zakresie dotrzymania 

terminów sporządzenia nowych planów restrukturyzacji oraz w zakresie ich jakości. 

Zdaniem KE w planach tych (podobnie jak we wcześniej przedłożonych i odrzuconych) nie 

zostały spełnione podstawowe warunki zgodności pomocy restrukturyzacyjnej z regułami 

wspólnego rynku, tj.: 

 nie zagwarantowano zdolności do konkurowania na rynku, 

 brakowało znaczącego udziału własnego w finansowaniu restrukturyzacji, 

 nie zastosowano środków wyrównawczych. 

Przy tworzeniu nowych planów restrukturyzacji żaden z uczestników postępowania nie 

wykorzystał możliwości włączenia ekspertów KE do konsultowania najważniejszych ich 

elementów, co było przewidziane w przekazanym KE Harmonogramie 2006. Przedłożone 

KE nowe plany restrukturyzacji 3 stoczni, sporządzone bez udziału konsultantów KE 

zostały przez KE ocenione negatywnie, a przewidziana w nich (i w międzyczasie udzielona) 

pomoc publiczna, uznana została za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 
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Nieskorzystanie z możliwości konsultowania z ekspertami KE NIK ocenia jako brak 

należytej staranności i troski o przygotowanie dokumentów spełniających oczekiwania KE. 

Skorzystanie z ww. możliwości być może zapobiegłoby wydaniu negatywnej Decyzji KE. 

3.3.3.1. Minister Gospodarki 

do grudnia 2007 r. był ministrem właściwym w zakresie współdziałania administracji 

rządowej z KE w sprawach sektora stoczniowego. Za nadzór nad rozmowami z KE 

w sprawie tworzenia planów restrukturyzacji odpowiedzialni byli, oprócz Ministra 

Gospodarki, również Minister SP, Prezes UOKiK i Prezes ARP SA. Nadzór Ministra 

Gospodarki nad współpracą z KE był nieskuteczny, na co wskazuje m.in. brak konsultacji 

przy modyfikowaniu w 2006 r. nowych planów restrukturyzacji stoczni. 

3.3.3.2. Minister SP 

nie wyegzekwował od podległych spółek Skarbu Państwa (mimo przyjęcia do wiadomości 

Harmonogramu 2006) terminowego przygotowania i przekazania KE nowych planów 

restrukturyzacji poszczególnych stoczni (przekazane zostały do KE w dniu 4 września 

2006 r., tj. z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem). 

Minister SP uczestniczył w opiniowaniu kolejnych wersji nowego planu restrukturyzacji, 

przygotowanego przez Zarząd Stoczni Gdynia w czerwcu, sierpniu i wrześniu 2006 r. Mimo 

negatywnych uwag służb MSP, co do jakości dokumentu, został on przekazany do KE bez 

ich pełnego uwzględnienia. 

3.3.3.3. Prezes UOKiK 

notyfikował do KE w dniu 4 września 2006 r. nowe plany restrukturyzacji Stoczni Gdańsk, 

Stoczni Gdynia i SS Nowa w trybie art. 19 ustawy o pomocy publicznej, tj. jako zmiany 

do planów restrukturyzacji notyfikowanych do KE w 2004 r., a nie jako nową pomoc 

publiczną. 

W ocenie NIK: 

 przewidziana w tych planach pomoc publiczna powinna być uznana przez Prezesa 

UOKiK za pomoc publiczną nową, ponieważ spełniała przesłanki określone w art. 1 

pkt c rozporządzenia Rady (WE) – Nr 659/1999, tj. zawierała nowe kwoty, inne zadania 

uzasadniające udzielenie pomocy oraz inne terminy ich realizacji, 

 nowe plany restrukturyzacji i przewidziana w nich pomoc publiczna wymagały 

wypełnienia postanowień artykułów od 12 do 18 ustawy o pomocy publicznej, tj. m.in. 

wystąpienia przez stocznie do Prezesa UOKiK z wnioskiem o opinię, z dołączeniem 

wymaganych dokumentów, m.in. opinii podmiotów udzielających pomocy 
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o możliwości jej udzielenia, na zasadach określonych w nowych planach 

restrukturyzacji. 

Stocznie nie składały do Prezesa UOKiK wniosków o wydanie opinii o pomocy 

indywidualnej na restrukturyzację w trybie określonym w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy 

publicznej. 

Nowe plany restrukturyzacji sporządzono nierzetelnie (np. w przypadku Stoczni Gdańsk źle 

wyliczono środki wyrównawcze i wkład własny), a także nie dołączono do nich opinii 

podmiotów udzielających pomocy o możliwości jej udzielenia na założonych zasadach. 

Zgodnie z obowiązującą procedurą, powinno to być podstawą wydania negatywnej opinii 

oraz odmowy dokonania notyfikacji, tymczasem Prezes UOKiK, mając świadomość braku 

ww. opinii, notyfikował KE pomoc publiczną, przewidzianą w tych planach.  

Zdaniem NIK Prezes UOKiK nie wykazał należytej staranności i aktywności w procesie 

monitorowania i kwalifikowania pomocy publicznej dla sektora stoczniowego w ramach 

obowiązujących przepisów. 

3.3.3.4. Prezes ARP SA 

wydał w sierpniu 2005 r. i w lutym 2006 r. decyzje o zakończeniu postępowań 

restrukturyzacyjnych w Stoczni Gdynia oraz w Stoczni Gdańsk Grupa Stoczni Gdynia, 

prowadzonych na podstawie ustawy restrukturyacyjnej. 

NIK negatywnie oceniła działania Prezesa ARP SA w omawianym zakresie54. Decyzje 

o zakończeniu postępowania wydano mimo niepełnej realizacji planów restrukturyzacji. 

Skontrolowani beneficjenci nie osiągnęli celów i efektów określonych w tych planach, 

w tym celu głównego, tj. odzyskania płynności finansowej i prowadzenia działalności 

gospodarczej generującej zyski. 

Część zadań wynikających z planów restrukturyzacji, jak udzielenie pożyczek, realizacja 

zobowiązań wynikających z ugody cywilnoprawnej i ugody publicznoprawnej nie zawsze 

realizowano w ustalonych terminach. 

Uczestnicząc (w lipcu i sierpniu 2006 r.) w opiniowaniu nowych planów restrukturyzacji, 

przygotowanych przez zarządy stoczni, Prezes ARP SA przekazał do stoczni negatywne 

opinie w zakresie ich jakości i rzetelności, zwracając uwagę m.in. na: 

 brak stanowiska innych podmiotów, przewidzianych do sfinansowania zadań, 

co do realności świadczeń z ich strony, 

                                                 
54 Informacja 2007 



NIK     Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD 

Strona 53 z 112 

 trudności w zgromadzeniu przewidzianych kwot pomocy i nieracjonalność jej 

udzielenia, 

 nieujęcie pomocy KUKE, 

 nierzetelność informacji o dotychczas udzielonej pomocy i brak wiarygodności innych 

danych, 

 niezweryfikowanie założeń przedstawionych przez stocznie. 

3.3.3.5. Zarząd KPS SA 

  nie spowodował terminowego przygotowania i przekazania przez SS Nowa kompletnego 

nowego planu restrukturyzacji w terminach określonych w Harmonogramie 2006, przy 

czym niedotrzymanie pierwszego terminu przekazania tego planu wynikało również 

z czynników obiektywnych, niezależnych od KPS SA (jak np. terminy uzyskania opinii 

właściwych ministrów i innych podmiotów, uzyskania poręczeń, gwarancji, zaliczek itp.), 

 uczestnicząc w lipcu i sierpniu 2006 r. w opiniowaniu kolejnej wersji nowego planu 

restrukturyzacji SS Nowa zgłosił uwagi co do jakości tego dokumentu, wskazując 

na nieuwzględnienie planowanego procesu przekształceń własnościowych, brak 

wyliczenia EDN dla gwarancji KUKE, finansowanie restrukturyzacji ze środków 

publicznych przy niewielkim udziale środków własnych, brak oszacowania wrażliwości 

projektu na zmianę takich czynników jak ceny materiałów, kursy walut; założenia 

i kierunki rozwoju Stoczni, będące podstawą ww. planu, zostały wprawdzie zatwierdzone 

przez jej Radę Nadzorczą w dniu 29 maja 2006 r., ale Zgromadzenie Wspólników, 

na wniosek pełnomocnika KPS SA, w dniu 2 czerwca 2006 r. zdjęło jego zatwierdzenie 

z porządku obrad. 

3.3.3.6. Zarządy stoczni  

Ocena negatywna przedsięwzięć zarządów stoczni w latach 2005–2007 wynika głównie 

z faktu, że działania na rzecz powstrzymania degradacji ekonomicznej przedsiębiorstw 

okazały się nieskuteczne i ich sytuacja ekonomiczno–finansowa systematycznie ulegała 

pogorszeniu. Mimo uzyskania pomocy publicznej i wykorzystania jej na realizację planów 

restrukturyzacji, nie zrealizowano założeń tych dokumentów w zakresie: finansów, 

majątku, produkcji, zatrudnienia oraz dokapitalizowania, a wyniki finansowe znacząco 

odbiegał od założonych (tabele 6. i 7. na str. 38 i 40). Wpłynęło to na obniżanie kapitału 

własnego aż do wartości ujemnej (tabela 8. na str. 41). 
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W szczególności: 

 stocznie korzystały z pomocy publicznej udzielonej bez Decyzji KE w formach 

zestawionych w tabeli 9. (str. 58), 

 nieterminowo i nie w pełni realizowały zobowiązania wobec wierzycieli. I tak m.in.: 

 Zarząd Stoczni Gdańsk: 

 bez formalnego uzgodnienia z ZUS wstrzymał (od grudnia 2007 r.) spłatę 

zaległych składek (tj. składek za okres od czerwca 2003 r. do maja 2005 r. 

i  od  lipca 2005 r. do lutego 2006 r., spłacanych poprzednio wg harmonogramów 

określonych w pismach ZUS z 20 października 2004 r., 19 lipca 2005 r. i 16 marca 

2006 r.). Niespłacone zadłużenie to 26,2 mln zł, 

 nie realizował swoich zobowiązań wobec KPS SA – z uzyskanych w latach 2005–

2006 od KPS SA pożyczek Stocznia spłaciła 68,4 %; pomimo upływu terminu 

spłaty (w styczniu i lutym 2007 r.), kwota nie została zwrócona, co wynikało 

z trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej m.in. nieuregulowaniem zobowiązań 

przez głównego jej dłużnika − Stocznię Gdynia, 

 Zarząd SS Nowa nieterminowo regulował zobowiązania publicznoprawne oraz 

cywilnoprawne, w tym wynikające z zawartych układów ratalnych z ZUS 

(nieterminowo uregulowano 19 z 88 rat), a także z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczystego gruntów za lata 2003–2004, w łącznej kwocie 1.696,48 tys. zł (wg stanu 

na dzień 30.10.2008 r. kwota należnych z tego tytułu odsetek wyniosła 871,67 tys. zł), 

 przygotowane przez zarządy stoczni nowe plany restrukturyzacji nie spełniały 

podstawowych warunków zgodności pomocy restrukturyzacyjnej z regułami wspólnego 

rynku zawartych w Wytycznych, nie uwzględniono w nich części uwag podmiotów 

opiniujących, zawierały nierzetelne informacje i nie zawsze posiadały wymagane 

załączniki, a mimo to zostały przez Zarządy notyfikowane KE za pośrednictwem Prezesa 

UOKiK. Negatywną ocenę nowych planów restrukturyzacji sformułowała również 

Komisarz ds. Konkurencji KE w piśmie z dnia 29 stycznia 2007 r. Np. w przygotowanym 

przez Zarząd Stoczni Gdańsk nowym planie restrukturyzacji zawarto nierzetelne 

informacje o: 

 środkach wyrównawczych, wymaganych zgodnie z pkt. 38-40 Wytycznych; 

zaproponowano ograniczenie mocy produkcyjnych Stoczni o 50 tys. CGT poprzez 

zaprzestanie produkcji na pochylni bocznej, chociaż pochylnia ta nie była 

wykorzystywana przez Stocznię na cele produkcyjne już od 2000 r. (została 
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zdemontowana), a teren na którym się znajdowała wydzierżawiono innemu 

przedsiębiorstwu, 

 wielkości wkładu środków własnych na restrukturyzację − podano, że wyniesie on 

77,00 mln zł, tj. 44 % środków otrzymanych i planowanych na restrukturyzację, ale 

wyliczając ww. wskaźnik nie uwzględniono udzielonej już Stoczni pomocy o łącznej 

wartości 18,36 mln zł (wg pkt. 44 Wytycznych wymagany udział własny powinien 

wynosić co najmniej 50 %); po uwzględnieniu tej kwoty wskaźnik udziału własnego 

wynosił tylko 38,79 %, 

 nie zrealizowano zakładanej w Harmonogramach 2007 prywatyzacji Stoczni Gdynia 

i SS Nowa, 

 wystąpiły nieprawidłowości w podwyższaniu kapitału zakładowego stoczni: 

 Stocznia Gdynia – w 2008 r. kapitał zakładowy Stoczni został podwyższony 

z naruszeniem prawa o 515,00 mln zł (ze środków Ministra SP). Oprócz naruszenia 

przepisów: ustawy o pomocy publicznej i art. 88 ust. 3 Traktatu WE naruszono 

również art. 431 § 4 Ksh, ponieważ umowa objęcia akcji w podwyższonym kapitale 

Stoczni została zawarta później, niż w okresie sześciu miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały w tej sprawie. 

NIK nie uwzględnia wyjaśnienia Zarządu Stoczni, według którego ww. podwyższenie 

kapitału nie jest pomocą publiczną, gdyż wynika to z Testu Prywatnego Inwestora, 

sporządzonego zgodnie z Wzorcem inwestora działającego w gospodarce rynkowej 

(market economy inwestor), określonym w Komunikacie Komisji Europejskiej 

z 1993 r. pt. „Zastosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Europejską 

Wspólnotę Gospodarczą oraz artykułu 5 Dyrektywy Komisji 80/723/EEC 

do przedsiębiorstw publicznych działających w sektorze wytwórczym”, zwanym dalej 

„Komunikatem”. 

Zgodnie z postanowieniami Komunikatu powoływanie się na Test Prywatnego 

Inwestora jest uzasadnione w sytuacji, gdy inwestor, działający w warunkach 

gospodarki rynkowej, dostarcza kapitał założycielski i gdy wartość oczekiwanych, 

przyszłych przepływów gotówkowych z planowanego przedsięwzięcia 

(przypadających inwestorowi w postaci dywidend lub zwiększenia wartości kapitału) 

przekracza nowe wydatki. Strony ww. umowy z dnia 20.06.2008 r. nie miały podstaw 

do złożenia takiego oświadczenia, gdyż sytuacja finansowa Stoczni, w dacie jej 

zawarcia, nie dawała podstaw do stwierdzenia, iż warunek ten został spełniony. 
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 SS Nowa − 29.04.2004 r. została podjęta Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników (dalej: „NZW”) o podwyższeniu kapitału zakładowego Stoczni o kwotę 

180,00 mln zł; kwota ta została zamieszczona w poz. 31 załącznika A do Decyzji KE 

z 1.06.2005 r. i została uznana za pomoc udzieloną przed wejściem Polski do Unii 

Europejskiej, natomiast w odpowiedzi udzielonej KE 4.10.2005 r. (w związku z ww. 

decyzją z 1.06.2005 r.): 

 nie poinformowano, że ww. Uchwała została 28.10.2004 r. zmieniona i kwotę 

podwyższającą kapitał zakładowy zmniejszono do 108,2 mln zł, 

 nie poinformowano, że 28.10.2004 r. została podjęta kolejna Uchwała ZW 

o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 71,80 mln zł, 

 nie poinformowano, że nabycie udziałów nastąpiło dopiero w lutym 2005 r., 

 niezgodnie ze stanem faktycznym stwierdzono, że podwyższenie kapitału 

zakładowego o 180,00 mln zł zostało wykonane 29 kwietnia 2004 r. na mocy 

Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stoczni (akt notarialny 

Repertorium A 2017/2004 – uprzednio przedłożony Komisji) i nowe udziały zostały 

w całości objęte przez ARP SA; 

powyższe utrudniło KE prawidłowe określenie kwoty pomocy publicznej, udzielonej 

SS Nowa przed oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 

Ponadto: 

 Zarząd SS Nowa: 

 wykazał rezerwy z tytułu realizacji nierentownych kontraktów (na statkach 

rozpoczętych) w kwocie 145,1 mln zł, zamiast ok. 400 mln zł, co wpłynęło na wynik 

finansowy w latach objętych kontrolą i pozornie zmniejszyło stratę. W tym przypadku 

naruszono art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości55, który stanowi, że bez względu 

na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają 

przewidywane straty związane z wykonaniem usługi objętej umową, Zarząd Stoczni 

przyjął zasadę tworzenia rezerw z tytułu realizacji nierentownych kontraktów tylko 

na statki, których budowa została w danym roku rozpoczęta, zamiast na wszystkie 

statki, na budowę których zostały podpisane kontrakty, 

 w listopadzie 2007 r. przedstawił Radzie Nadzorczej niezgodne ze stanem faktycznym 

sprawozdanie z rozdysponowania aktywów otrzymanych od 2002 r. w ramach 

podwyższenia kapitału zakładowego; błędnie wykazano np. wykorzystanie w grudniu 

                                                 
55 Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. 
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2003 r. środków w kwocie 6,0 mln zł, które na rachunek bankowy Spółki wpłynęły 

dopiero w czerwcu 2004 r. 

 Stocznia Gdańsk, pomimo nieotrzymania zaplanowanej pomocy oraz przy stale rosnącej 

kwocie należności od Stoczni Gdynia, terminowo realizowała postanowienia: 

 Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, dotyczące rozłożenia 

na raty zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (za okres od maja 

do listopada 2005 r.) oraz zapłaty podatku od towarów i usług (za sierpień 2005 r.), 

 ugody restrukturyzacyjnej zawartej w dniu 13 lutego 2004 r. z wierzycielami 
wierzytelności cywilnoprawnych, 

 umów o odnowieniu zobowiązań (nie wchodzących w skład ugody 
restrukturyzacyjnej), zawartych z 14 wierzycielami w 2003 r., 

 umowy kredytu restrukturyzacyjnego, zawartej w dniu 11 sierpnia 2005 r. z NORD/LB 
Bank Polska S.A., 

 do listopada 2007 r. regulował zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  

 kontynuował produkcję statków i zawierał nowe umowy. 

 Stocznia Gdynia i SS Nowa, pomimo braku Decyzji KE dotyczącej pomocy 

publicznej, przewidzianej w nowych planach restrukturyzacji (co uniemożliwiało 

prowadzenie jej restrukturyzacji w pełnym zakresie), utrzymywały zdolność 

produkcyjną, a w przypadku Stoczni Gdynia dostosowano zatrudnienie do wielkości 

ustalonej w ww. planie restrukturyzacji. 

3.3.4. Pomoc publiczna udzielona stoczniom 

3.3.4.1. Według ustaleń NIK wartość pozyskanej przez stocznie pomocy publicznej w latach 

2005–2007 wyniosła łącznie nie mniej niż 3.948,02 mln zł, w tym w: 

 Stoczni Gdańsk 86,51 mln zł; z informacji uzyskanych z UOKiK, wynika, że w latach 

2005-2007 Stocznia skorzystała także z pomocy publicznej w postaci gwarancji 

KUKE na budowane w niej statki (kwota nominalna 148,25 mln zł, według EDN 

4,68 mln zł), formalnie udzielonych jednak Grupie Stoczni Gdynia, w skład której 

Stocznia Gdańsk wówczas wchodziła, 

 Stoczni Gdynia 2.974,70 mln zł w tym 2.541,70 mln zł (928,50 mln USD) z tytułu 

gwarancji KUKE. Ponadto w czerwcu 2008 r. Stocznia została dokapitalizowana 

kwotą 515,00 mln zł, 
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 SS Nowa 886,81 mln zł, w tym 536,2 mln zł z tytułu gwarancji KUKE. 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w dokumentacji księgowej Stoczni Gdańsk 

pozyskania pomocy publicznej obejmującej gwarancje KUKE. Gwarancje KUKE 

kierowane były do Grupy Stoczni Gdynia S.A., z których część dotyczyła również statków 

budowanych w Stoczni Gdańsk, wchodzącej wówczas w skład Grupy. 

W zapoczątkowanym w lipcu 2006 r. procesie separacji Stoczni Gdańsk z Grupy Stoczni 

Gdynia S.A., jak i do zakończenia kontroli, nie rozstrzygnięto jednak kwestii udziału 

Stoczni Gdańsk w wartościach pomocy publicznej udzielonej Grupie Stoczni Gdynia S.A. 

przez KUKE tytułem gwarancji. 

Tabela 9. 

Wielkość pomocy publicznej w latach 2005-2007 ustalona przez NIK podczas kontroli na 
podstawie ewidencji księgowej poszczególnych stoczni 

Podmiot udzielający Forma pomocy Kwota nominalna  
[w mln zł] 

 
Stocznia Gdynia: 
Skarb Państwa Gwarancje, poręczenia  97,1 
Operator ARP SA Przejęcie zobowiązań 15,6
ARP SA Dokapitalizowanie 40,0
ARP SA, KPS SA Pożyczki 134,3
Minister Edukacji Dotacje 10,1
ZUS Niedochodzenie 

należności 
135,9

KUKE Gwarancje 928,5 mln USD
Razem   2.974,7

(433,0 mln zł + 928,5 mln USD)
Stocznia Gdańsk56: 
Operator ARP SA Przejęcie zobowiązań 8,5
Cenzin Sp. z o.o., Stocznia 
Gdynia  

Dokapitalizowanie 40,0

KPS SA Pożyczki 38,0
Razem  86,5

SS Nowa:  
ARP SA, KPS SA Dokapitalizowanie 130,0
ARP SA, KPS SA Pożyczki 220,5
KUKE Gwarancje 536,2
Razem  886,8

Ogółem stocznie  3.948,0
(1406,3 mln zł + 928,5 mln USD)

                                                 
56 Do zakończenia kontroli, nie rozstrzygnięto kwestii udziału Stoczni Gdańsk w wartościach pomocy publicznej 

udzielonej Grupie Stoczni Gdynia S.A. przez KUKE tytułem gwarancji, a w księgowości ww. Stoczni nie 
odnotowano takiej pomocy. 
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Źródło: obliczenia własne  

W prowadzonej ewidencji pomocy publicznej stocznie nie wykazywały całości pozyskanej 

pomocy wskazując, że przyczyną był brak jednoznacznych uregulowań dotyczących 

kwalifikowania uzyskanych pożyczek, gwarancji KUKE oraz podwyższenia kapitału 

zakładowego, jako pomocy publicznej. 

Wg stanu na dzień 3 października 2008 r. zarejestrowana w UOKiK (wg protokołu kontroli 

NIK) wartość pomocy publicznej udzielonej morskim stoczniom produkcyjnym w latach 

2005-2007, wyniosła łącznie z gwarancjami KUKE 3.636,65 mln zł (wartość nominalna), 

z tego w 2005 r. 1.095,51 mln zł, w 2006 r. 1.183,39 mln zł, a w 2007 r. 1.357,75 mln zł. 

W związku ze stwierdzeniem różnic między kwotami udzielonej stoczniom pomocy, 

zarejestrowanymi w UOKiK, a informacjami uzyskanymi w stoczniach, NIK uzyskała 

z Urzędu wyjaśnienie, że nie jest on w stanie podać jakie kwoty pomocy były udzielane 

(według rodzajów pomocy) poszczególnym stoczniom, w podziale na lata objęte kontrolą. 

W maju 2009 r., w związku z opracowywaniem niniejszej Informacji NIK ponownie 

wystąpiła do Prezesa UOKiK o udostępnienie ww. danych. Dnia 16 czerwca 2009 r. Prezes 

UOKiK przedłożył NIK wykaz pomocy udzielonej stoczniom, m.in w latach 2005-2007, 

która jest załącznikiem do niniejszej Informacji. W wykazie tym przypisano Stoczni Gdańsk 

wykorzystanie w latach 2005-2007 pomocy publicznej w postaci gwarancji KUKE 

na  budowane w niej statki, przy czym formalnie była to pomoc udzielona Grupie Stoczni 

Gdynia, w skład której Stocznia Gdańsk wówczas wchodziła. 

3.3.4.2. Prezes UOKiK 

nie w pełni wywiązywał się z monitorowania pomocy publicznej udzielonej stoczniom, 

tj. z obowiązku wynikającego z art. 31 ust. 2  ustawy o pomocy publicznej, a także 

z zapisów Strategii 2006. 

Prezes UOKiK, zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, 

przedstawiał RM „Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom” 

(dalej: „Raporty”), prezentując w nich dane o pomocy udzielonej „legalnie”, w tym 

dotyczące pomocy publicznej na restrukturyzację „sektora budownictwa okrętowego”. 

Raporty te zawierały tylko sygnalne informacje o pomocy publicznej, udzielonej 

„nielegalnie” stoczniom, tj. bez pełnego określenia wartości tej pomocy. Wprawdzie 

w Raporcie za 2005 r. podano, że wartość pomocy publicznej na restrukturyzację sektora 

budownictwa okrętowego wyniosła 68,1 mln zł, ale w Raporcie za 2006 r. podano, 
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że wartość tej pomocy wniosła 0 zł. Raport za 2007 r.57 do czasu zakończenia kontroli nie 

został opracowany. W 2008 r. pełniejsze dane o wielkości tej pomocy Prezes UOKiK 

przekazywał zainteresowanym ministrom i przewodniczącemu Komisji Skarbu Państwa 

Sejmu RP w odrębnych pismach. 

Mimo podjętych przez UOKiK prób nie uzgodniono z zarządami stoczni kwot pomocy 

publicznej, prezentowanej KE.  

Niepełne monitorowanie przez Prezesa UOKiK pomocy publicznej, a także brak 

interpretacji, dotyczących kwalifikowania pozyskanych środków finansowych jako pomocy 

publicznej, powodowały rozbieżność w danych o jej wielkości, ewidencjonowanej 

w stoczniach oraz w Urzędzie. 

3.3.4.3. Minister SP 

udzielił w czerwcu 2008 r. pomocy publicznej Stoczni Gdynia o wartości 515,00 mln zł 

(w formie podwyższenia kapitału zakładowego), mimo że było to niezgodne z zapisem 

w Strategii 2006 (udzielenie pomocy nastąpiło bez zaakceptowania przez KE nowego planu 

restrukturyzacji). Pomoc tę opisano w pkt. 3.3.3.6. 

3.3.4.4. ARP SA 

ARP SA udzieliła: 

 Stoczni Gdynia oraz SS Nowa pomocy publicznej w łącznej kwocie nie mniej niż 

69,00 mln zł, mimo nieuwzględnienia jej w nowych planach restrukturyzacji Stoczni 

Gdynia i SS Nowa (zamiar udzielenia takich pożyczek ARP SA zgłosiła KE za 

pośrednictwem UOKiK), 

 stoczniom pomocy publicznej (w formie pożyczek, poręczeń i podwyższenia kapitału) 

przed podjęciem Decyzji KE: 

 w latach 2005–2007 w kwocie 278,00 mln zł, 

 w latach 2005–2008 I półrocze w kwocie 444,25 mln zł; 

pożyczek w ramach tej pomocy udzielono na podstawie uchwał Zarządu ARP SA 

(podjętych po pozytywnej opinii Rady Nadzorczej oraz wyrażeniu zgody przez WZA 

ARP SA), ze środków finansowych, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji, uwzględniając interes społeczny i biorąc pod uwagę 

m.in.: 

                                                 
57 Raport przygotowany już po zakończeniu kontroli NIK, zawiera dane o pomocy publicznej udzielonej polskim 

stoczniom uwzględniające pomoc nielegalną.   
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 konieczność utrzymania bieżącego finansowania i płynności finansowej stoczni 

do czasu ich sprzedaży (prywatyzacji), 

 zgłoszone KE nowe plany restrukturyzacji stoczni, które zakładały prywatyzację 

zgodnie z oczekiwaniami KE, 

 prowadzone przez zarządy stoczni renegocjacje kontraktów z armatorami, mające 

doprowadzić do zmniejszenia strat. 
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3.3.4.5. KPS SA 

 Korporacja udzieliła stoczniom pożyczek o wartości nominalnej 288,85 mln zł (wg EDN 

8,11 mln zł), w tym: Stoczni Gdynia 79,30 mln zł (wg EDN 631,00 tys. zł), Stoczni 

Gdańsk 38,00 mln zł (wg EDN 779,00 tys. zł), SS Nowa 171,55 mln zł (wg EDN 

6,70 mln zł).  

Udzielone w latach 2006–2007 pożyczki były wyższe od zakładanych w nowych planach 

restrukturyzacji o 156,35 mln zł, w tym dla SS Nowa o 112,55 mln zł, a dla Stoczni 

Gdynia o 35,80 mln zł. Suma pożyczek udzielonych Stoczni Gdańsk była niższa 

o 5,00 mln zł od wielkości planowanej na ww. lata. 

Również objęcie przez KPS SA udziałów w podwyższonym kapitale SS Nowa 

o 44.00 mln zł nie było ujęte w nowym planie restrukturyzacji. 

 Zarząd KPS SA zaniechał uzgodnienia z UOKiK oraz z zarządami stoczni kwalifikowania 

do kategorii pomocy publicznej pożyczek udzielanych stoczniom oraz podwyższania 

kapitału zakładowego SS Nowa, choć ocena czy te formy wsparcia były pomocą 

publiczną należała (wg Zarządu KPS SA) do wyłącznej kompetencji UOKiK. 

Zarząd KPS SA niezasadnie przyjął, że działalność KPS SA w zakresie udzielania 

stoczniom pożyczek oraz podwyższanie kapitału zakładowego SS Nowa ma komercyjny 

charakter, a w związku z tym pożyczki nie są pomocą publiczną. Zakwalifikowanie 

środków przekazanych stoczniom przez KPS SA w ramach pomocy publicznej 

do poszczególnych jej rodzajów było istotne z punktu widzenia zgodności udzielonego 

wsparcia ze wspólnym rynkiem oraz ustalenia jej wielkości w EDN. Ponadto KPS SA 

była zobowiązana (według założeń Strategii 2006) do pozyskania zewnętrznego 

finansowania dla stoczni i eliminowania pomocy publicznej. 

 KPS SA na bieżąco monitorowała sytuację ekonomiczno−finansową stoczni 

i dysponowała informacjami o poziomie rentowności produkcji, wyniku finansowym oraz 

zdolności do pozyskania przez nie zewnętrznego finansowania. 

Zdaniem NIK, w sytuacji braku zdolności do samodzielnego pozyskania przez stocznie 

zewnętrznych źródeł finansowania, dla ich funkcjonowania w dotychczasowym kształcie 

konieczne było korzystanie przez nie z pomocy publicznej. Zarząd KPS SA powinien 

jednak od początku ustalić z UOKiK sposób kwalifikacji środków przekazywanych 

stoczniom. 

 



NIK     Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD 

Strona 63 z 112 

3.3.4.6. Stocznie 

W latach 20052007 stocznie uzyskały od jednostek sektora finansów publicznych 

i podmiotów, których jedynym lub większościowym udziałowcem był Skarb Państwa, 

pomoc przedstawioną w tabeli 9. 

Zarząd Stoczni Gdańsk uznał za otrzymaną pomoc publiczną wyłącznie przejęcie jej 

zobowiązań publicznoprawnych przez Operatora ARP Sp. z o.o., tj. kwotę 8,51 mln zł, 

stojąc niezasadnie na stanowisku, że podwyższenie jej kapitału zakładowego przez 

udziałowców oraz pożyczka udzielona przez KPS SA miały charakter komercyjny, mający 

przynieść udziałowcom korzyści gospodarcze. 

3.3.5. Dopłaty do umów na budowę statków 

NIK nie wnosi uwag do postępowania związanego z udzielaniem stoczniom dopłat 

do umów na budowę statków. Na podstawie ustawy o dopłatach stocznie złożyły 

do 30 marca 2005 r., w Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) 46 wniosków 

o udzielenie w latach 2005–2008 ww. dopłat na łączną kwotę ponad 390,00 mln zł. Minister 

Gospodarki, na podstawie opinii Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków o Udzielenie 

Dopłat do Umów na Budowę Niektórych Typów Statków wyraził zgodę na zawarcie przez 

BGK umów ze stoczniami o udzielenie dopłat do 32 kontraktów na łączną kwotę 

294,30 mln zł. Na tej podstawie w latach 2005–2007 uruchomiono środki z tytułu dopłat 

do 28 kontraktów w łącznej kwocie 251,70 mln zł (nie uruchomiono dopłat do 4 kontraktów 

z uwagi na nieterminowe oddanie statków). Nie rozpatrzono 14 wniosków, niespełniających 

warunku umożliwiającego ubieganie się o dopłatę (termin oddania statku przekraczał 

trzyletni okres od daty zawarcia kontraktu). 

3.3.6. Realizacja procesu prywatyzacji przez jego uczestników 

W styczniu 2007 r. RM przyjęła przedłożony przez Ministra SP Scenariusz Przekształceń 

własnościowych SS Nowa oraz Harmonogramy prywatyzacji SS Nowa, Stoczni Gdynia 

i Stoczni Gdańsk (dalej: „Harmonogramy 2007”), które nie zostały zrealizowane 

w wyznaczonym terminie w przypadku Stoczni Gdynia i SS Nowa, tj. do końca I półrocza 

2007 r. 

W ocenie NIK przyjęte w ww. dokumentach terminy realizacji poszczególnych zadań 

(m.in. w wyniku uzgodnień prowadzonych z KE) określono nieracjonalnie, w stosunku 

do stopnia skomplikowania procesu. 
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3.3.6.1. Minister SP 

Od 17.04.2007 r. Minister SP przejął od Zarządu Stoczni Gdynia działania dotyczące 

jej prywatyzacji, w tym związane z realizacją Harmonogramu 2007. Proces 

poszukiwania inwestora strategicznego, którego zakończenie w ww. harmonogramie 

zaplanowano na czerwiec 2007 r. rozpoczęto dopiero opublikowaniem w dniu 10 lipca 

2007 r. (w prasie krajowej i zagranicznej) zaproszenia do rokowań w sprawie zakupu 

akcji Stoczni; dopuszczenie do dalszych rokowań dwóch potencjalnych inwestorów 

nastąpiło dopiero w dniu 25 stycznia 2008 r. 

Ustalono przy tym, że Minister SP: 

 nie przestrzegał określonych w Harmonogramach 2007 terminów opracowania analiz 

i wycen, a przyczyną było m.in. zbyt późne rozpoczęcie: 

 procedur wyłaniania wykonawców analizy prawnej majątku Stoczni Gdynia, 

 oszacowania wartości majątku Stoczni Gdynia, 

 sporządzenia memorandum informacyjnego oraz wyboru doradcy inwestycyjnego 

do  oceny wynegocjowanych przez zarządy stoczni parametrów przekształceń 

własnościowych w odniesieniu do Stoczni Nowa i Stoczni Gdańsk, 

 oceny zapotrzebowania Stoczni Gdynia na kapitał zewnętrzny, 

 oszacowania skutków upadłości Stoczni Gdynia dla SP i gospodarki narodowej, 

 oszacowania wielkości podwyższenia kapitału zakładowego poszczególnych 

stoczni i niezbędnego zaangażowania kapitałowego SP w ten proces, 

 zaniechał (w czerwcu 2007 r.) składania RM comiesięcznej informacji o stanie realizacji 

Harmonogramów 2007 stoczni, do czego został zobowiązany przez RM w styczniu 

2007 r., 

 nie wyegzekwował przedłożenia przez SS Nowa zaktualizowanego Scenariusza 

Przekształceń Własnościowych SS Nowa oraz zaktualizowanego Harmonogramu 2007 

Stoczni Gdynia, celem jego zatwierdzenia przez RM, 

 przestrzegał przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przy zamawianiu 

opracowań, w związku restrukturyzacją i prywatyzacją Stoczni Gdynia; stwierdzono 

jednak długotrwałość postępowań związanych z odbiorem zamówionych opracowań, 

dotyczących procesów prywatyzacyjnych stoczni, wpływającą na opóźnienia w ich 

realizacji, tj.: 
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 do prac związanych z organizacją przetargów dotyczących procesów 

prywatyzacyjnych stoczni MSP przystąpiło w listopadzie 2006 r., a wykonawcę analiz 

sytuacji prawnej Stoczni Gdynia, memorandum informacyjnego oraz oszacowania jej 

wartości (F5 Konsulting Sp. z o.o.) wyłoniono w marcu 2007 r. Oceny oraz odbioru 

ww. opracowań, dostarczonych przez wykonawcę w dniu 21 maja 2008 r., dokonano 

dopiero 10 lipca 2008 r., 

 wyboru doradcy inwestycyjnego (Doradca Pekao Access Sp. z o.o.) dokonano w dniu 

14 maja 2007 r. Zamówione opracowania (ocena realnego zapotrzebowania spółki 

na kapitał zewnętrzny oraz ocena niezbędnego pokrycia przez SP poszczególnych 

pozycji kosztów wskazywanych przez potencjalnego inwestora), przekazane do MSP 

w dniu 23 maja 2007 r., zostały formalnie odebrane i zaopiniowane dopiero 5 lutego 

2008 r. 

W ocenie NIK opóźnienie ww. działań MSP spowodowało, że: 

 dopiero w lipcu i wrześniu 2007 r. możliwa była publikacja zaproszeń do rokowań 

w sprawie zakupu akcji Stoczni Gdynia, 

 dopiero w dniu 20 grudnia 2007 r. dokonano wyboru ofert wiążących dotyczących 

nabycia akcji Stoczni Gdynia, 

 rozpoczęcie negocjacji z inwestorami (Amber Sp. z o.o. i RCC Ltd.) nastąpiło dopiero 

odpowiednio w dniach 26 lutego 2008 r. i 10 marca 2008 r. 

3.3.6.2. ARP SA 

zbywała akcje Stoczni Gdańsk, zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu z dnia 

3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa. Przepisy 

ww. rozporządzenia znalazły odzwierciedlenie w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, będącej Załącznikiem nr 1 do „Porozumienia w przedmiocie wyboru doradcy 

prywatyzacyjnego dla Stoczni Gdańsk S.A”, zawartego pomiędzy głównymi 

akcjonariuszami. 

Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań dotyczących sprzedaży praw poboru 

akcji Stoczni Gdańsk, nie będących akcjami SP, spełniało wymagania rozporządzenia 

w sprawie zbywania akcji SP. 

W sposób poprawny dokonywano odbioru zlecanych opracowań związanych 

z restrukturyzacją i prywatyzacją stoczni, tj. egzekwowano terminowość wykonania, jakość 

merytoryczną i techniczną opracowań, a następnie te opracowania wykorzystywano 

w pracach ARP SA. 



NIK     Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD 

Strona 66 z 112 

W umowach zawieranych z doradcami inwestycyjnymi w sprawach dotyczących 

prywatyzacji stoczni ARP SA należycie zabezpieczyła swoje interesy (określono w nich 

m.in. warunki odstąpienia i niewykonania zleceń oraz zastrzeżono odpowiednio wysokie 

kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zleconych prac). 

3.3.6.3. KPS SA 

Zarząd Spółki zaprojektował Harmonogram 2007 dla SS Nowa pod presją terminów 

określonych przez KE (założono zakończenie procesu do 30 czerwca 2007 r.), w związku 

z czym przyjęte dla procesu przekształceń własnościowych terminy nie zostały dotrzymane. 

Zarząd Spółki nie mógł w tej sytuacji prowadzić procesu bez naruszenia ustalonych 

terminów i bez konieczności informowania KE o ich przekroczeniu. Opóźnione 

zatwierdzenie Harmonogramu 2007 przez RM58 spowodowało opóźnienie (o trzy tygodnie) 

zawarcia umowy pomiędzy ARP SA a KPS SA o współpracy w procesie przekształceń 

własnościowych, co z kolei opóźniło o trzy tygodnie podpisanie umowy z doradcą59 

w procesie przekształceń własnościowych. Z przekroczeniem przyjętych terminów 

przygotowano następnie dokumenty niezbędne do prowadzenia procesu przekształceń 

własnościowych (m.in. Memorandum informacyjne SS Nowa). 

Terminy wykonania wstępnych analiz, zawarte w ww. umowie, powiązane z terminami 

przekazania dokumentów i informacji źródłowych przez SS Nowa, nie pozwalały na ich 

wykonanie w czasie określonym w Harmonogramie 2007, a w konsekwencji na zgodne 

z Harmonogramem 2007 dokończenie procesu. Termin przekazania wersji wstępnej 

ostatniego z opracowań zaplanowano na początek maja 2007 r., przy założonym 

w Harmonogramie 2007 opracowaniu ostatecznych wersji do 20 kwietnia 2007 r. 

Konsekwencją opóźnień, wynikających m.in. z potrzeby zmiany przez Stocznię założeń 

finansowych60, było rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem61 dopiero 

w styczniu 2008 r. (oferta końcowa wpłynęła w grudniu 2007 r., a termin zakończenia 

całego procesu zaplanowano na czerwiec 2007 r.). 

Wydłużenie procesu przekształceń Stoczni poza datę 30 czerwca 2007 r. wiązało się 

ze zwiększeniem o 700,00 tys. zł62 kosztów doradztwa, gdyż przedmiotem umowy 

                                                 
58 Zatwierdzenie przez RM w trybie obiegowym nastąpiło w dniu 25 stycznia 2007 r., a było planowane 

do końca 2006 r. 
59 Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. 
60 Stocznia w dniu 28 sierpnia 2007 r. przekazała Doradcy projekcje finansowe. 
61 Amber Sp. z o.o., która jako jedyna złożyła ostateczną ofertę nabycia udziałów SS Nowa Sp. z o.o. w dniu 

13 maja 2008 r. zrezygnowała z udziału w procesie przekształceń własnościowych. 
62 Koszty za okres lipiec – listopad 2007 r. 
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z doradcą inwestycyjnym było m.in. doradzanie w negocjacjach z potencjalnym inwestorem 

aż do momentu zbycia udziałów SS Nowa przez KPS SA i ARP SA. 

3.3.6.4. Stocznia Gdańsk 

Zarząd Stoczni aktywnie włączył się do poszukiwań inwestora strategicznego 

prowadzonych przez ARP SA, zakończonych objęciem przez ISD Polska Sp. z o.o. 

większościowego pakietu akcji (powyżej 75 % kapitału zakładowego) w I kwartale 

2008 r., tj. przed upływem ostatecznego terminu założonego w Harmonogramie 2007. 

3.3.6.5. Stocznia Gdynia 

Od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2007 r. Zarząd Stoczni podejmował we współpracy 

z Ministrem SP szereg nieskutecznych inicjatyw na rzecz prywatyzacji. Mimo 

wysłania 84 zaproszeń do rokowań, nie doszło do prywatyzacji: na zaproszenia 

odpowiedziały 2 podmioty – pierwszy z uczestników zaoferował kupno wszystkich 

akcji posiadanych przez SP za 1 (jeden) zł, drugi nie potwierdził dalszego 

uczestnictwa w rokowaniach. 

3.3.6.6. SS Nowa 

Zarząd Stoczni podejmował nieskuteczne działania na rzecz prywatyzacji. Mimo podjęcia 

w  sierpniu 2006 r. przez WZA uchwały o podwyższeniu kapitału z 349,5 mln zł 

do   444,5 mln zł oraz działań polegających m.in. na dwukrotnym (17.10.2006 r. 

i  8.02.2007 r.) wysłaniu zapytania ofertowego do objęcia udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki za kwotę 95,0 mln zł, nie pozyskano inwestora; ww. uchwała 

z powodu nieobjęcia udziałów wygasła. Zadanie Zarządu SS Nowa w prowadzonym 

procesie prywatyzacji polegało głównie na udostępnianiu podmiotom wskazanym przez 

właścicieli informacji i dokumentów Spółki niezbędnych do jego przeprowadzenia. 

3.3.7. Inne nieprawidłowości 

3.3.7.1. Nieprawidłowością (według kryterium legalności) było niedokonanie przez Zarząd 

KPS SA aktualizacji wartości inwestycji długoterminowej, tj. udziałów w kapitale SS Nowa 

w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31 grudnia 2006 r., w związku z trwałą 

utratą wartości tych udziałów. Przesłanki do dokonania odpisu, tj. duże 

prawdopodobieństwo, że udziały SS Nowa nie przyniosą w przyszłości przewidywanych 

korzyści ekonomicznych, występowały już w 2006 r. W dniu 27 stycznia 2007 r. Zarząd 

KPS SA dysponował informacjami o ujemnym wyniku finansowym na każdym poziomie 

działalności Stoczni i o głębokim spadku rentowności produkcji. Dofinansowanie SS Nowa 
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przez udziałowców nie ustabilizowało jej sytuacji i nie odsunęło niebezpieczeństwa 

upadłości. Na dzień bilansowy wartość udziałów KPS SA w kapitale Stoczni wynosiła 

nominalnie 281,0 mln zł, a należności KPS SA z tytułu pożyczek wynosiły 51,8 mln zł, 

tj. stanowiły 93 % sumy bilansowej. 

Biegły rewident (firma Pricewaterhouse-Coopers Sp. z o.o.) po przeprowadzeniu badania 

sprawozdania finansowego KPS SA (sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.) uznał63, 

że odstępuje od wydania opinii o sprawozdaniu m.in. ze względu na niepewność 

co do prawidłowości wyceny aktywów SS Nowa i w związku ze znacznym stopniem 

niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez Stocznię. Mimo to Zarząd 

KPS SA w dniu 28 czerwca 2007 r. podjął decyzję o głosowaniu za podwyższeniem 

kapitału zakładowego SS Nowa. Kapitał zakładowy SS Nowa został podwyższony przez 

dotychczasowych udziałowców łącznie o 130,00 mln zł64, w tym wartość udziałów objęta 

przez KPS SA wyniosła 44,00 mln zł. Podwyższenie kapitału nie doprowadziło 

do ustabilizowania sytuacji ekonomiczno–finansowej Stoczni. W dniu 21 kwietnia 2008 r., 

Zarząd KPS SA postanowił dokonać odpisu (w sprawozdaniu finansowym za 2007 r.) 

z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w SS Nowa w kwocie 325,11 mln zł, tj. całą 

wartość udziałów KPS SA w tej spółce. W konsekwencji strata netto KPS SA na koniec 

2007 r., wg danych bilansowych, wyniosła 342,90 mln zł. 

3.3.7.2. Zarząd KPS SA nie wyegzekwował od Stoczni Gdańsk wymagalnych zobowiązań 

(z tytułu spłaty dwóch pożyczek), których wartość na koniec 2007 r. wynosiła 14,31 mln zł 

(kapitał i odsetki)65. Do zakończenia kontroli, pożyczki wraz z należnymi odsetkami nie 

zostały spłacone ani też formalnie nie ustalono nowego terminu ich spłaty. Według not 

księgowych (zawierających również ostateczne wezwanie do zapłaty), przesłanych przez 

Zarząd KPS SA do Stoczni Gdańsk w dniu 22 października 2008 r., jej zadłużenie na dzień 

31 września 2008 r. wyniosło 16,27 mln zł. 

NIK nie kwestionuje uwarunkowań zewnętrznych, w tym dotyczących prowadzonej przez 

Ministra SP prywatyzacji Stoczni Gdańsk, które wpływały na powstrzymanie działań 

egzekucyjnych Zarządu KPS SA, ale zwraca uwagę, że zaniechanie przez Zarząd KPS SA 

egzekucji pożyczki lub ustalenia nowych warunków ich spłaty, wiązało się z ryzykiem 

uznania takiego zaniechania  za działanie na szkodę KPS SA. Nieegzekwowanie należności 

                                                 
63 Stanowisko z dnia 14 czerwca 2007 r. 
64 Na podstawie uchwał WZ z 26 czerwca 2007 r. i 7 sierpnia 2007 r. 
65 Pożyczka nr 03/07/2006 (kwota kapitału pozostałego do spłaty 7 990,7 tys. zł wymagalna od 1 marca 2007 r.) 

i pożyczka nr 01/11/2006 (kwota kapitału do spłaty 4.000,0 tys. zł, wymagalna od 15 października 2007 r.) 
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przez Zarząd KPS SA miało miejsce przy zaistniałych w KPS SA stratach netto 

(z całokształtu prowadzonej działalności) w kwotach: (-) 1,97 mln zł w 2005 r., 

(-) 2,26 mln zł w 2006 r. oraz (-) 342,90 mln zł w 2007 r.66 W tych samych latach KPS SA 

osiągnęła dodatni wynik na prowadzonej działalności finansowej, odpowiednio: 

232,36 tys. zł, 1,37 mln zł. i 3,32 mln zł. 

KPS SA na koniec 2007 r. dokonała w sprawozdaniu finansowym odpisu kwoty 

odpowiadającej wysokości wyżej opisanej należności od Stoczni Gdańsk. 

4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI 

4.1. PRZYGOTOWANIE KONTROLI 

4.1.1. W okresie od czerwca 2005 r. do sierpnia 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli 

przeprowadziła kontrolę (P/06/126) pt. „Wykorzystanie środków publicznych w sektorze 

stoczniowym w latach 2001–2005”, którą zostało objętych 5 jednostek: Grupa 

H. Cegielski S.A. w Poznaniu, Stocznia Gdynia, Stocznia Gdańsk – Grupa Stoczni 

Gdynia S.A. w Gdańsku, SS Nowa oraz ARP S.A. W wyniku ww. kontroli skierowano 

następujące wnioski pokontrolne: 

 do Ministra Gospodarki o: 

 wzmożenie nadzoru nad wykonaniem ustawy restrukturyzacyjnej przez Prezesa ARP, 

 kontynuowanie udzielania dopłat do umów na budowę statków, 

 do Ministra  SP o: 

 podejmowanie działań zapewniających uzyskanie pomocy przewidywanej 

w notyfikowanych planach restrukturyzacji, 

 pełną realizację ustawowych kompetencji wobec podmiotów sektora stoczniowego, 

w celu zakończenia procesów przekształceń własnościowych Stoczni Gdynia 

i H. Cegielski S.A., 

 do Prezesa ARP SA o: 

 udzielanie restrukturyzowanym podmiotom pomocy publicznej przewidzianej 

w dotychczasowych planach restrukturyzacyjnych, 

 wzmożenie nadzoru sprawowanego w trybie postępowań restrukturyzacyjnych, 

                                                 
66 W bilansie za 2007 r. dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w SS Nowa Sp. z o.o., patrz 

pkt 3.9.1. 
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 pełną realizację uprawnień właścicielskich ARP SA, wobec Stoczni Szczecińskiej 

Nowa i Stoczni Gdańskiej, w celu zakończenia procesów przekształceń 

własnościowych tych podmiotów. 

4.1.2 W wyniku ustaleń z wyżej opisanej kontroli skierowano dwa zawiadomienia 

do prokuratury, dotyczące: 

 podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r 

Kodeks karny67 (dalej: Kk) przez Zarząd Stoczni Gdynia, w związku z przedłożeniem 

Prezesowi ARP nierzetelnych pisemnych oświadczeń, dotyczących wykonywania planu 

restrukturyzacji oraz ugody restrukturyzacyjnej, w celu uzyskania decyzji o zakończeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego; postępowanie umorzono w grudniu 2008 r., nie 

przyznając Najwyższej Izbie Kontroli prawa do zaskarżenia decyzji w sprawie umorzenia, 

 podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na podjęciu przez Prezesa ARP 

niezgodnych z prawem decyzji w postępowaniach  restrukturyzacyjnych dotyczących 

Stoczni Gdynia S.A. oraz Grupy H. Cegielski S.A. w Poznaniu, a także na niedopełnieniu 

obowiązków w zakresie nadzoru nad realizacją przez ww. przedsiębiorców postępowania 

restrukturyzacyjnego, tj. o czyn z art. 231 § 1 Kk; postępowanie umorzono w kwietniu 

2008 r., nie przyznając Najwyższej Izbie Kontroli prawa do zaskarżenia decyzji w sprawie 

umorzenia. 

4.1.3. Restrukturyzacja przedsiębiorstw sektora stoczniowego oraz problematyka trudności 

gospodarczych była tematem licznych artykułów prasowych o zasięgu krajowym oraz 

regionalnym, a także publikacji w biuletynie Stoczni Gdynia „Wiadomości Stoczniowe” 

(www.stocznia.gdynia.pl). 

Prywatyzacja i restrukturyzacja sektora stoczniowego była tematem posiedzeń Komisji 

Skarbu Państwa Sejmu RP V i VI kadencji: dwóch w 2006 r., trzech w 2007 r. oraz czterech 

w 2008 r. Przedmiotem wystąpień posłów były m.in. kwestie: 

 udzielenia sektorowi stoczniowemu w latach 2003–2005 pomocy publicznej, 

 konieczności podjęcia działań w celu poprawy obecnej sytuacji w polskim przemyśle 

stoczniowym, 

 realizacji harmonogramów zmian własnościowych (prywatyzacji i restrukturyzacji), 

 konieczność powołania jednego ośrodka, który będzie podejmował decyzje 

i koordynował całość prac dotyczących stoczni, ich prywatyzacji oraz kontaktów z KE, 

                                                 
67 Dz.U. Nr 88, poz 553 ze zm. 
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 współpracy rządu polskiego z KE, prowadzącą dochodzenie objęte procedurą określoną 

w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczące części pomocy publicznej, udzielonej Stoczni 

Gdynia, Stoczni Gdańsk i Stoczni Szczecińskiej (wobec wątpliwości co do jej zgodności 

ze wspólnym rynkiem). 

Komisja Skarbu Państwa Sejmu RP uchwałą z dnia 9 stycznia 2008 r. zleciła NIK 

przeprowadzenie kontroli „procesu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu 

stoczniowego w latach 2005–2007, przede wszystkim działalności Ministra Skarbu Państwa, 

Korporacji Polskie Stocznie, Agencji Rozwoju Przemysłu i organów spółek ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji rządowej strategii dla sektora stoczniowego”. 

Przed przystąpieniem do kontroli kontrolerzy szczegółowo zapoznali się z przebiegiem 

obrad Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji 

w przemyśle stoczniowym zwracając szczególną uwagę na: 

- sygnały o nieprawidłowościach występujących w działaniach kontrolowanych 

jednostek,  

- deklaracje przedstawicieli Ministra SP i Ministra Gospodarki, dotyczące planowanych 

i podjętych działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, 

- informacje dotyczące współdziałania w negocjacjach pomiędzy stoczniami i KE. 

4.2. POSTĘPOWANIE KONTROLNE I DZIAŁANIA PODJĘTE PO ZAKOŃCZENIU 

KONTROLI 

Czynności kontrolne w podmiotach objętych kontrolą przeprowadzone zostały w okresie 

czerwiec 2008 r.– październik 2008 r. 

4.2.1. Zasięganie dodatkowych informacji 

W związku z prowadzoną kontrolą, działając w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, 

zasięgnięto informacji od podmiotów niekontrolowanych, w tym od: 

 KUKE w zakresie: 

 przygotowania zmodyfikowanego systemu gwarantowanych przez SP gwarancji KUKE, 

 wysokości udzielonych stoczniom ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeń oraz uznania 

ich za pomoc publiczną, 

 Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie: 

 nieregulowania przez SS Nowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za lata 

2003–2004, 

 ZUS w Szczecinie w zakresie: 
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 nieregulowania przez SS Nowa terminowo zobowiązań publiczno−prawnych, 

wynikających z zawartych układów ratalnych z ZUS, 

 Cenzin Sp. z o.o. w zakresie: 

 dokapitalizowania Stoczni Gdańsk poprzez zakup akcji nowej emisji, 

 Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w zakresie: 

 kompensaty wierzytelności wobec Stoczni Gdynia, 

 Ernst & Young Corporate Finanse w zakresie: 

 planu restrukturyzacji i oceny możliwości prywatyzacyjnych Stoczni Gdynia, 

 ISD Polska Sp. z o.o. 

 prowadzonych negocjacji związanych z prywatyzacja Stoczni Gdynia, 

 związków zawodowych działających w Stoczni Gdynia (NSZZ „Solidarność”, Wolny 

Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej, Związek Zawodowy 

Pracowników Stoczni Gdynia „Stoczniowiec”) w zakresie: 

 konsultacji planów restrukturyzacji z organizacjami związkowymi działającymi 

w Stoczni. 

4.2.2. Przesłuchanie w charakterze świadka 

W trakcie kontroli, w 3 kontrolowanych jednostkach (ARP SA, Stocznia Gdańsk 

i SS Nowa) przesłuchano na podstawie art. 42 ust.2  ustawy o NIK, 4 świadków, byłych 

członków zarządu tych spółek. Przedmiotem przesłuchań były działania związane 

z procesem przygotowania i realizacji restrukturyzacji tych podmiotów oraz nadzorem nad 

prowadzoną prywatyzacją. 

4.2.3. Protokoły kontroli 

4.2.3.1. Dwa skontrolowane podmioty (Minister SP oraz Zarząd Stoczni Gdynia) wniosły 

zastrzeżenia do protokołów kontroli w trybie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK. 

Po rozpatrzeniu ww. zastrzeżeń przez kontrolerów uzupełniono odpowiednią część 

protokołów kontroli. Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane. 

4.2.3.2. Dodatkowe wyjaśnienia na piśmie w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o NIK, dotyczące 

przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli 

przekazali kierownicy 3 kontrolowanych jednostek (Minister Skarbu Państwa, Zarząd 

Stoczni Gdańsk, Prezes UOKiK). 

4.2.4. Wystąpienia pokontrolne 

Najwyższa Izba Kontroli skierowała wystąpienia pokontrolne do kierowników wszystkich 

kontrolowanych jednostek. 
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4.2.4.1. Do Ministra Gospodarki 

W wystąpieniu do Ministra Gospodarki68 NIK wnioskowała o podjęcie następujących 

działań: 

1) rozważenie zasadności przygotowania regulacji wspierających innowacyjność 

w przemyśle stoczniowym, 

2) rozważnie zasadności podjęcia prac nad nowelizacją „Strategii dla sektora 

stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010”. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne69 Minister poinformował, że celowość 

i realizacja wniosków są uzależnione od dalszych zdarzeń związanych z wykonywaniem 

ustawy o postępowaniu kompensacyjnym. 

4.2.4.2. Do Ministra SP 

W wystąpieniu do Ministra SP70 NIK wnioskowała o podjęcie następujących działań: 

1) wzmożenie nadzoru właścicielskiego nad stoczniami produkującymi statki morskie, 

2) zapewnienie pełnej i stabilnej reprezentacji w składzie rad nadzorczych stoczni, 

3) przestrzeganie zgodności zakresu pomocy publicznej udzielanej stoczniom z aktualnymi 

planami restrukturyzacji stoczni oraz związanych z tym procedur, 

4) systematyczne aktualizowanie regulaminów jednostek organizacyjnych MSP, 

zajmujących się restrukturyzacją i prywatyzacją stoczni, 

5) zmianę zasad powierzania pracownikom MSP nadzoru nad spółkami lub powierzania 

prowadzenia procesów prywatyzacji z formy ustnej na pisemną, 

6) zlecanie opracowań analiz i wycen, dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji stoczni, 

w terminach zapewniających ich przyjęcie przed upływem terminów realizacji zadań, 

określonych w odnośnych harmonogramach prywatyzacji. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne71 Minister SP poinformował, że: 

 wnioski dotyczące nadzoru właścicielskiego będą realizowane poprzez dobieranie 

w odpowiednim trybie przedstawicieli Rad Nadzorczych oraz nadzór nad przebiegiem 

procesu kompensacyjnego w stoczniach, prowadzonym przez Prezesa ARP  S.A. 

i zarządców kompensacji,  

 nie przewiduje możliwości dofinansowania stoczni, a także zlecania opracowań analiz 

i  wycen dotyczących stoczni, 

                                                 
68 P/08/172, LWA-41029-1-2008 z dnia 30 października 2008 r. 
69 DRG-XIV-4051-112/AB/08/7 L.dz.9396 z  6 stycznia 2009 r. 
70 P/08/172, LGD-41022-03-09 z 6 stycznia 2009 r. 
71 DKiMNSP-LM-0911-3/08 (MSP/DKiMNSP/913/09 z 2 kwietnia 2009 
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 w związku z procesem wartościowania stanowisk pracy, wprowadzono zasadę m.in. 

przekazywania do Biura Kadr i Szkolenia MSP wszelkich zmian w strukturze 

organizacyjnej, włącznie z informowaniem o składzie osobowym poszczególnych 

wydziałów i zmianach w nich następujących. 

4.2.4.3. Do Prezesa UOKiK 

W wystąpieniu do Prezesa UOKiK72 NIK wnioskowała o monitorowanie pomocy 

publicznej udzielanej morskim stoczniom produkcyjnym. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne73 Prezes UOKiK wskazał m.in. na brak 

możliwości wywiązania się z obowiązku monitorowania pomocy publicznej, udzielanej 

stoczniom, z uwagi na podjęte przez KE decyzje, nakazujące zwrot wcześniej udzielonej 

pomocy w sposób określony w ustawie  o postępowaniu kompensacyjnym. 

4.2.4.4. Do Zarządu ARP SA 

W wystąpieniu do Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu74 NIK wnioskowała 

o podjęcie następujących działań: 

1) wzmożenie nadzoru właścicielskiego nad stoczniami, w których ARP SA posiada akcje 

i udziały, 

2) przestrzeganie zgodności zakresu udzielanej pomocy publicznej z aktualnymi planami 

restrukturyzacji stoczni. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne75 Zarząd ARP SA poinformował o przyjęciu 

wniosków do realizacji  

4.2.4.5. Do Zarządu KPS SA 

W wystąpieniu do Prezesa Zarządu KPS SA76 NIK wnosiła o wyegzekwowanie od Stoczni 

Gdańsk należności KPS SA wraz z odsetkami lub formalnego ustalenia nowego terminu 

spłaty należności. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne77 Zarząd KPS SA poinformował, że realizacja 

wniosku została uregulowana w zawartym Porozumieniu pomiędzy Skarbem Państwa, 

ARP SA, KPS SA, ISD Polska Sp. z o.o. oraz Stocznią Gdańsk. 

 

 

                                                 
72 P/08/172LWA-41029-2-2008 z 6 stycznia 2009 r. 
73 DDO-073-9(3)2007/PP z 22 kwietnia 2009 r. 
74 P/08/172 LGD-41022-01-08 z  2 grudnia 2008 r. 
75 ARP/BKL/JC/7967/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. 
76 P/08/172 KGP/41017-1/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. 
77KPS/BPF/MK/08/659 z dnia 15 grudnia 2008 r. 
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4.2.4.6. Do Zarządu Stoczni Gdańsk 

W wystąpieniu do Prezesa Zarządu Stoczni Gdańsk78 NIK wnioskowała o podjęcie 

następujących działań: 

1) zwrot niespłaconych pożyczek, zaciągniętych od KPS SA w latach 2005–2006, 

2) spłatę zaległych zobowiązań wobec ZUS. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne79 Zarząd Stoczni poinformował, że rozliczenie 

spłaty pożyczek oraz zobowiązań wobec ZUS nastąpi w trybie określonym w Porozumieniu 

zawartym pomiędzy Skarbem Państwa, ARP SA, KPS SA, ISD Polska Sp. z o.o. oraz 

Stocznią Gdańsk. 

4.2.4.7. Do Zarządu Stoczni Gdynia 

W wystąpieniu do Prezesa Zarządu Stoczni Gdynia80 NIK nie sformułowała wniosków 

pokontrolnych. 

4.2.4.8. Do Zarządu SS Nowa 

W wystąpieniu do Prezesa Zarządu SS Nowa81 NIK wnioskowała o podjęcie następujących 

działań: 

1) uregulowanie zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za lata 2003–2004 

wraz z należnymi odsetkami, 

2) ujmowanie w bilansie Stoczni rezerw na potencjalne straty z tytułu nierozpoczęcia 

budowy zakontraktowanych statków, 

3) sporządzanie sprawozdań zgodnych ze stanem faktycznym. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne82 Zarząd SS Nowa poinformował, że w ramach 

ścisłej współpracy z zarządcą kompensacji podejmie działania zmierzające do realizacji 

wniosków gdyż nie jest władny wykonać ich samodzielnie. 

                                                 
78 P/08/172 41022-02-08 z dnia 4 grudnia 2008 r. 
79 ZS/DF/104/2009 z dnia 23.03.2009 r. 
80 P/08/172 LGD-41022-04-08 z dnia 9 grudnia 2008 r. 
81 P/08/172 LSZ-41033-1-08 z dnia 29 grudnia 2008 r. 
82 SSN/DN/81/01/2009 z dnia 6.03.2009 r 
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4.2.5. Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych 

Do ocen uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, kierownicy 

5 skontrolowanych przez NIK jednostek (Minister SP, Minister Gospodarki, Prezes 

UOKiK, Prezes Zarządu SS Nowa, Prezes Zarządu Stoczni Gdańsk) zgłosili zastrzeżenia. 

I tak zastrzeżenia: 

 Ministra SP (w liczbie 17) rozpatrywało Kolegium NIK. Oddalono 12 zastrzeżeń, 

5 zostało przyjętych, w tym 4 częściowo83, 

 Ministra Gospodarki (w liczbie 4) rozpatrywało kolegium NIK. Oddalono 

3 zastrzeżenia, a jedno uwzględniono w części84, 

 Prezesa UOKiK w liczbie 2 rozpatrywało kolegium NIK. Zastrzeżenia przyjęte zostały 

częściowo85, 

 Zarządu Stoczni Gdańsk w liczbie 3 rozpatrywała Komisja Odwoławcza. Oddalone 

zostały 2 zastrzeżenia, a jedno zastrzeżenie uwzględniono w całości86, 

 Zarządu SS Nowa w liczbie 3 rozpatrywała Komisja Odwoławcza. Oddalone zostało 

jedno zastrzeżenie, a dwa uwzględniono w części87. 

                                                 
83 Uchwała Nr 16/2009 z dnia 4 marca 2009 r. 
84 Uchwała Nr 31/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 
85 Uchwała Nr 20/2009 z dnia 25 marca 2009 r. 
86 Uchwała z 15 stycznia 2009 r. 
87 Uchwała nr 1/2009 z dnia 13.01.2009 r. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. WYKAZ SKONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 

1) Ministerstwo Gospodarki, 

2) Ministerstwo Skarbu Państwa - Departament Nadzoru Właścicielskiego II, 

3) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

4) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, 

5) Korporacja Polskie Stocznie S.A. w Warszawie, 

6) Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni, 

7) Stocznia Gdańsk S.A. w Gdańsku, 

8) Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie. 

5.2. LISTA OSÓB ZAJMUJĄCYCH KIEROWNICZE STANOWISKA, 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONTROLOWANĄ DZIAŁALNOŚĆ 

1) Ministerstwo Skarbu Państwa. W okresie objętym kontrolą funkcję Ministra SP pełnili: 

 Jacek Socha w okresie od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r., 

 Andrzej Mikosz w okresie od 31 października 2005 r. do 3 stycznia 2006 r., 

 Kazimierz Marcinkiewicz w okresie od 4 stycznia 2006 r. do 15 lutego 2006 r., 

 Wojciech Jasiński w okresie od 15 lutego 2006 r. do 16 listopada 2007 r., 

 Aleksander Grad od 16 listopada 2007 r. do dnia zakończenia kontroli. 

2) Ministerstwo Gospodarki. W okresie objętym kontrolą funkcję Ministra Gospodarki 

pełnili: 

 Jerzy Hausner w okresie od 2 maja 2004 r. do 31 marca 2005 r., 

 Jacek Piechota w okresie od 31 marca do 31 października 2005 r., 

 Piotr Woźniak w okresie od 31 października 2005 r. do 7 września 2007 r., 

 Jarosław Kaczyński w okresie od 7 września do 11 września 2007 r. 

 Piotr Woźniak w okresie od 11 września do 16 listopada 2007 r., 

 Waldemar Pawlak od 16 listopada 2007 r. do zakończenia kontroli. 

3) UOKiK. W okresie objętym kontrolą funkcję Prezesa Zarządu pełnili: 

 Cezary Banasiński w okresie od 31 grudnia 2001 r. do 14 marca 2007 r., 

 Marek Niechciał w okresie od 4 kwietnia 2007 r. do 3 czerwca 2008 r., 

 Małgorzata Krasnodębska−Tomkiel od 4 czerwca 2008 r. do zakończenia kontroli. 
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4) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. W okresie objętym kontrolą funkcję 

Prezesa Zarządu pełnili: 

 Arkadiusz Krężel w okresie od 13 lutego 1992 r. do 16 maja 2006 r., 

 Aldona Wojtczak  w okresie od 17 maja 2006 r. do 6 czerwca 2006 r. (wiceprezes), 

 Paweł Brzezicki w okresie od 7 czerwca 2006 r. do 23 listopada 2007 r., 

 Eryk Pyra w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 5 lutego 2008 r., 

 Wojciech Dąbrowski od 6 lutego 2008 r. do zakończenia kontroli. 

5) Korporacja Polskie Stocznie S.A. w Warszawie. W okresie objętym kontrolą funkcję 

Prezesa Zarządu pełnili: 

 Jerzy Konopka w okresie od 17 maja 2004 r. do 19 lutego 2007 r., 

 Marek Opowicz w okresie od 20 lutego 2007 r. do 3 grudnia 2007 r. 

 Mirosław Filip od dnia 4 grudnia 2007 r. do zakończenia kontroli. 

6) Stocznia Gdynia S.A. w Gdyni. W okresie objętym kontrolą funkcję Prezesa Zarządu 

pełnili: 

 Jerzy Lewandowski w okresie od 14 czerwca 2004 r. do dnia 24 lutego 2006 r., 

 Kazimierz Smoliński  w okresie od 24 lutego 2006 r. do 06 grudnia 2007 r., 

 Antoni Poziomski od 6 grudnia 2007 r. do zakończenia kontroli, 

7) Stocznia Gdańsk S.A. w Gdańsku. W okresie objętym kontrolą funkcję Prezesa Zarządu 

pełnili: 

 Stanisław Woyciechowski w okresie od 15 lipca 2003 r. do 3 marca 2006 r., 

 Andrzej Jaworski w okresie od 3 marca 2006 r. do 12 marca 2008 r., 

 Boshidar Metschkow od 12 marca 2008 r. do zakończenia kontroli. 

8) Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie. W okresie objętym kontrolą funkcję 

Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego pełnili: 

 Andrzej Stachura od 1 stycznia 2002 r. do 22 grudnia 2006 r. 

 Zbigniew Gomułka od 22 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. (wiceprezes), 

 Tomasz Olszewski w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 16 lipca 2007 r. 

 Zbigniew Gomułka 16 lipca 2007 r. do 31 lipca 2007 r. (wiceprezes), 

 Artur Trzeciakowski w okresie od 31 lipca 2007r. do 18 lipca 2008 r. do zakończenia 

kontroli. 
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5.3. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 

ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 

eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 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 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb 

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm.) 

7. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej 

(Dz .U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 

publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704 ze zm.) – uchylona z dniem 

6 października 2002 r. 

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

ze zm.) 

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

publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) – uchylona z dniem 

31 maja 2004 r. 

11. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych 

od przedsiębiorców (Dz.U. Nr. 155, poz. 1287 ze zm.) 

12. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy  (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 ze zm.) 

13. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej ( Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) 

14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 ze zm.) 
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15. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności 

gospodarczej. (Dz.U. Nr 173, poz. 1808) 

16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie  działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 155, poz.1095 ze zm.) 

17. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) 

18. Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów 

statków morskich (Dz.U. Nr 48, poz. 448) 

19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

20. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach 

o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U. Nr 233, 

poz. 1569) 

21. Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.Urz.WE L 83 z 27.03.1999 r. 

ze zm., str. 1) 

22. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące 

tymczasowego mechanizmu ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz.Urz. WE L 172 

z 2.07.2002 r., str. 1);  

23. Rozporządzenie Rady (WE) nr 502/2004 z dnia 11 marca 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1177/2002 dotyczące tymczasowego mechanizmu 

ochronnego dla przemysłu stoczniowego (Dz.Urz. WE L 081 z 19.03.2004 r., str. 6) 

24. 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.) - uchylone z dniem 12 lutego 

2009 r. 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zakresu, 

szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 140, poz. 1478) 



NIK     Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 16/2009/P/08/172/LGD 

Strona 81 z 112 

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. 

Nr 194, poz. 1983) 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie informacji 

przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. Nr 246, 

poz. 2467) 

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 286, poz. 2871 ze zm.) 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 

finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane 

od Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 269, poz. 2666) 

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia 

przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 

o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz.U. Nr 15, poz. 123) 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wzoru 

wniosku, informacji i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dopłaty do umów 

na budowę niektórych typów statków morskich (Dz.U. Nr 52, poz. 468) 

32. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa 

w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.WE C 244, 

z 1.10.2004 r., str. 2) 

33. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego 

(Dz.Urz. WE C  317 z 30.12.2003, str.11 ) 

34. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem SP oraz innymi państwowymi 

osobami prawnymi; Zarządzenie nr 41 Ministra Skarbu Państwa z 19 października 2005 r. 
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5.4. WYKAZ ORGANÓW I PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO 

INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezes Rady Ministrów, 

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja Skarbu Państwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komisja Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Minister Gospodarki, 

Minister Finansów, 

Minister Skarbu Państwa, 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 

Wojewoda Pomorski, 

Wojewoda Zachodniopomorski, 

Marszałek Województwa Pomorskiego, 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

 

5.5. DANE UOKIK O WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELONEJ 

STOCZNIOM 

(w tabelach na stronach od 82 do 111) 
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