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I. Dane identyfikacyjne 

Totalizator Sportowy sp. z o.o. (dalej: Totalizator lub TS). 
 
 
W okresie objętym kontrolą w skład Zarządu Totalizatora (dalej: Zarząd) wchodzili: Olgierd 
Cieślik – Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu Bogdan Pukowiec, Magdalena Kopka-
Wojciechowska i Grzegorz Sołtysiński.  

(akta kontroli str. 2) 
 
Realizacja procedur zakupowych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. 
 
 
 
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. z uwzględnieniem okresów wcześniejszych 
i późniejszych jeśli zdarzenia miały wpływ na działalność kontrolowaną. 
 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 
 
 
Igor Strąk, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KGP/79/2019 z 22 sierpnia 
2019 r. (akta kontroli str. 1), 
Wiesław Sawicki, doradca techniczny, legitymacja służbowa nr 18760, 
Andrzej Sowiński, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 18431. 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia ustanowienie w Totalizatorze wewnętrznych 
regulacji dotyczących udzielania zamówień. Zakupy realizowane w ramach procedur były 
wykonywane prawidłowo. Sposób sprawowania kontroli stosowania procedur nie budzi 
zastrzeżeń. 
W okresie objętym kontrolą TS znaczną część wydatków na zakupy dokonał na podstawie 
przyjętych w obowiązujących w Totalizatorze regulaminach udzielania zamówień przepisów 
pozwalających na odstąpienie od przewidzianych w tych regulacjach podstawowych trybów 
udzielania zamówień w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ze względu na szczególnie istotne 
okoliczności podyktowane interesem Spółki. Łączna wartość zakupów zrealizowanych poza 
podstawowymi trybami wyniosła 243,9 mln zł, co stanowiło 34,3% ogólnej kwoty przezna-
czonej w Totalizatorze na zakupy (711 mln zł). W oparciu o ww. zwolnienia realizowane były 
zwłaszcza zakupy o dużej wartości, dokonywane w ramach realizacji monopolu państwa na 
urządzanie i prowadzenie gier na automatach poza kasynami gry. NIK negatywnie pod 
względem gospodarności i celowości ocenia fakt, że w odniesieniu do zakupów terminali 
i systemów centralnych do zarządzania tymi terminalami Zarząd odstępował od stosowania 
procedur przetargowych, pomimo iż analizy wykonane dla potrzeb tego przedsięwzięcia 
wskazywały, iż interes spółki może być w ten sposób zagrożony. Przyczyną takich decyzji, 
według wyjaśnień ówczesnego członka Zarządu, były nieformalne zalecenia przekazywane 
Zarządowi w ramach polityki właścicielskiej3, aby prowadzić współpracę wyłącznie ze spół-

                                                      
1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Nadzór właścicielski nad TS sprawowali: Minister Rozwoju i Finansów (styczeń 2017 r. – styczeń 2018 r.), Minister 

Przedsiębiorczości i Technologii (luty 2018 r.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (marzec – maj 2018 r.) i Minister Fi-
nansów (od czerwca 2018 r.). 
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kami Skarbu Państwa. Konsekwencją zastosowanego sposobu postępowania przy zakupie 
systemu centralnego i terminali do gry było powstanie szkody w łącznej kwocie nie mniej-
szej niż 9,85 mln zł, na którą składały się:  

 możliwe do uzyskania w 2018 r. przychody z tytułu GGR w wysokości nie mniejszej 
niż 2,6 mln zł; 

 możliwe do uzyskania przychody w wysokości nie mniejszej niż 1,75 mln zł, utra-
cone w wyniku odstąpienia przez Zarząd od nałożenia kar umownych należnych 
z tytułu niewywiązania się przez WZŁ z postanowień zawartej umowy; 

 strata z tytułu akceptacji przez Zarząd ceny za system centralny niespełniający 
wymogów umowy w łącznej wysokości ok. 5,5 mln zł.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe4 kon-
trolowanej działalności 

1. Procedury zakupowe 

W badanym okresie w Totalizatorze obowiązywały następujące regulacje dotyczące proce-
dur zakupowych: 
 (…5)  

(akta kontroli str. 3-97, 1734-1766) 
 

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK pozytywnie ocenia przyjęcie w Totalizatorze procedur zakupowych, a także zastosowa-
ne w nich rozwiązania, które miały służyć zapewnieniu prawidłowego gospodarowania mie-
niem w TS. 
 

2. Realizacja zakupów 
 

2.1  Zakup terminali EGM6 oraz systemów zarządzania tymi terminalami 
w ramach realizacji monopolu państwa w obszarze gier na automatach 
poza kasynami gry 

 
(…)  

(akta kontroli str. 381-392) 
(akta kontroli str. 403-595) 

(akta kontroli str. 596-609, 1700) 
(akta kontroli str. 610-652) 

(akta kontroli str. 1642-1645, 1655-1657) 
(akta kontroli str. 1700) 

(akta kontroli str. 1416-1426) 

(akta kontroli str. 683-688) 

(…) 
(akta kontroli str. 689-718, 729-749, 750-916) 

 
(…) 

                                                      
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  NIK wyłączyła jawność informacji z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy Totalizator Sportowy SA na podstawie art. 

3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), w 
szczególności w związku z walką z konkurencją „szarej strefy” w obszarze gier hazardowych. Wszystkie dalsze wyłącze-
nia oznaczone jako „(…)” zostały dokonane przez NIK na tej samej podstawie prawnej i faktycznej.  

6  EGM – z ang. Electronic Gaming Machine – automat do gry hazardowej. Dalej nazywane również terminal, automat. 
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(akta kontroli str. 1427-1464, 1668) 
(akta kontroli str. 1468-1476) 

(akta kontroli str. 1701- 1702) 
 

(akta kontroli str. 917-923, 925-937, 946, 954, 964-1095, 1655-1657, 1677) 
(akta kontroli str. 1477, 1478, 1701) 

(akta kontroli str. 1088-1095) 
(akta kontroli str. 1096-1101) 

 (akta kontroli str. 1490-1512) 
(akta kontroli str. 1102-1183, 1188-1226) 

(akta kontroli str. 1486-1489) 
(akta kontroli str. 1236-1245, 1653-1654) 
(akta kontroli str. 1246-1257, 1650-1651) 

(akta kontroli str. 1246-1257, 1650-1651) 

(akta kontroli str. 1701-1702) 
(akta kontroli str. 1696-1699) 
(akta kontroli str. 1258-1289)  

(akta kontroli str. 1838-1839, 1353) 
(akta kontroli str. 1291-1295) 
(akta kontroli str. 1349-1351) 
(akta kontroli str. 1354-1363) 

(akta kontroli str. 1556, 1648-1649, 1674-1675) 
(akta kontroli str. 1368-1376, 1650-1651, 1694) 

(…) 
(akta kontroli str. 1513-1591, 1679-1680) 

(akta kontroli str. 1701-1702) 
(akta kontroli str. 1596, 1646-1647, 1674-1675) 
(akta kontroli str. 1596, 1646-1647, 1674-1675) 

 
(…) 

 

2.2 Zakup usług reklamowych dotyczących produktów/marek Totalizatora, 
świadczonych w ramach umów ramowych 

 
(…) 

(akta kontroli str. 1734-1941) 
(akta kontroli str. 1942-2076) 

 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono na-
stępujące nieprawidłowości:  

(…)  

(akta kontroli str. 3-97, 689-718, 610-652, 403-595, 596-609) 

(akta kontroli str. 3-97, 1468-1476, 1667-1668, 222-240) 
(akta kontroli str. 964-1095, 1102-1183, 1188-1226, 1258-1289, 1368-1376,  

1650-1657, 1677, 1700) 
(akta kontroli str. 964-1095, 1102-1183, 1188-1226, 1258-1289, 1368-1376,  

1650-1657, 1677, 1700) 

W okresie objętym kontrolą na podstawie regulaminów udzielania zamówień dokonano 786 
zakupów za łączną kwotę (…). Totalizator realizując obowiązujące procedury zakupowe 
prawidłowo gospodarował mieniem państwowym. Rozpoczęcie procedur było poprzedzane 
zgłoszeniem potrzeby przez właściwą komórkę organizacyjną. Przed dokonaniem zakupu 
określone były wymagania jakie mają zostać spełnione przez planowany do zakupu produkt 
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oraz przeprowadzona była analiza rynku. Zawierane przez Totalizator umowy z dostawcami 
należycie zabezpieczały interes spółki, a w trakcie ich negocjacji przedstawiciele Totalizato-
ra podejmowali skuteczne działania mające na celu poprawę warunków oferowanych przez 
dostawców.  

Natomiast negatywnie Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że dokonując zakupów w ramach 
realizacji monopolu państwa w obszarze gier na automatach poza kasynami gry, Zarząd 
(…)nie zabezpieczył interesów spółki, jak również nie zachował zasad uczciwej konkurencji. 
(…) . W wyniku tych działań, według szacunków NIK, Totalizator poniósł szkodę w wysoko-
ści nie mniejszej niż 9,85 mln zł. 
(…)  
 

3. Kontrola realizacji procedur zakupowych 

(…)   
(akta kontroli str. 148-166) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 
NIK pozytywnie ocenia rzetelność prowadzenia kontroli realizacji procedur zakupowych 
przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.  

IV. Wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań zapewniających szczegółową 
weryfikację zaistnienia regulaminowych przesłanek odstąpienia od stosowania procedur 
przetargowych przy dokonywaniu zakupów.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierowni-
ka jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Departamentu Go-
spodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Prawo zgłaszania za-
strzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrol-
nego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wniosku oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmie-
nionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 21 stycznia 2020 r.  
 

Kontrolerzy 
Igor Strąk 

  Doradca ekonomiczny 

 

Wiesław Sawicki  
Doradca techniczny 

 

 
 

Andrzej Sowiński 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora 
Lech Oniszczenko 
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                  Doradca ekonomiczny 
 
 
 
 
Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał 

 

Maciej Maciejewski 
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki, 

Skarbu Państwa i Prywatyzacji 


